Módulo 1: Conheça o seu território e
identifique as partes interessadas no
turismo –
Unidade 2 - Marcar uma reunião
com pessoas-chave

TÓPICOS do nosso módulo
• Exploração de áreas e eventos multiculturais da
sua cidade
• Contacto com possíveis pessoas-chave
• Partilha da ideia do seu projeto

Objetivos da Unidade
• Encontrar formas de entrar em contacto com pessoas-chave das
comunidades urbanas, possivelmente com um historial de migração
familiar ou individual;
• Estabelecer uma boa ligação e comunicação com elas;
• Apresentar-lhes o seu projeto como potenciais parceiros para futuros
guias interculturais.
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Conceitoschave

CONCEITO-CHAVE 1
• Criação de ligações com habitantes
de bairros urbanos multiculturais

CONCEITO-CHAVE 2
• Prospeção e mobilização de pares
para futuros "guias de cultura".

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/05/02/18/34/integration-3369323__340.png

Aptidões e Competências Chave:
• Comunicação
• Colaboração
• Iniciativa (tomada de)
• Competências sociais
De acordo com o Quadro de Competências
do Século XXI da OCDE

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/10/24/16/40/social-200289__340.jpg

• Coordenação com outros
• Competências sociais e cívicas
• Consciência e expressão
culturais

De acordo com o Fórum Económico
Mundial e com as competências-chave
europeias para a aprendizagem ao longo
da vida

Definições e
explicações

DEFINIÇÕES E EXPLICAÇÕES: Pessoa-chave
O que entendemos por uma "pessoa chave"?
Pessoas envolvidas e empenhadas em atividades de cruzamento de
culturas ou ambientes de trabalho, como na gastronomia local, lojas,
festivais culturais, festas de rua, associações e organizações
multiculturais privadas ou públicas. São, neste sentido, partes
interessadas neste projeto.

https://cdn.pixabay.com/photo/2
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DEFINIÇÕES E EXPLICAÇÕES: Contacto com
pessoas-chave
O planeamento e o estabelecimento de contactos com as partes interessadas
são passos importantes para entrar em contacto com pessoas-chave.
É essencial planear com antecedência, bem como considerar uma gestão
contínua da relação com as pessoas-chave, ao longo da duração do seu projeto.
Antes de começar, tenha em consideração:
• O que pretende alcançar?
• Como vai interagir com as pessoas-chave?
• Por que quer contactar esta/estas pessoa/s em particular?
• O que vai comunicar e de que forma se relaciona com as pessoas-chave?
• Como quer trabalhar com as pessoas-chave?
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/03/09/29/pu
zzle-1020426__340.jpg
• Como pode motivá-las para o ajudar/apoiar?

DEFINIÇÕES E EXPLICAÇÕES: Manter-se em
contacto com as pessoas-chave
• Quando as partes interessadas estiverem envolvidas no projeto,
as relações com elas têm de ser mantidas. É importante manter o
seu interesse e atenção.
• Alguns intervenientes terão provavelmente de estar mais
envolvidos ativamente do que outros. Estabeleça um plano de
como poderá gerir as respetivas relações. Este deve ser individual
e específico para a pessoa a quem se quer dirigir - e também
adequar-se a si e ao seu projeto.
• Concentre-se num intercâmbio regular, por exemplo,
estabelecendo grupos-alvo, reuniões de acompanhamento, visitas
a pessoas-chave, envio de newsletters ou partilha de atualizações
do seu projeto por correio eletrónico ou canais de comunicação
social.
• O objetivo é mantê-los informados sobre a situação atual, as
atividades e os progressos alcançados, bem como destacar os
seus conhecimentos e contribuição e dar e receber feedback.

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/1
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Exemplos

PESSOAS-CHAVE DAS INSTITUIÇÕES OU ASSOCIAÇÕES
DE INTEGRAÇÃO E CENTROS DE JUVENTUDE (1)
• Muitas cidades e municípios estão a enfrentar desafios com o
compromisso de integração dos imigrantes. As instituições e associações
públicas e privadas, ONGs e associações envolvidas, desempenham um
papel importante neste domínio.
• Pode informar-se sobre estas instituições e, se possível, sobre as pessoas
responsáveis na sua cidade, através de pesquisas na Internet, nas redes
sociais ou entre as suas próprias relações sociais.
• Tenha em conta que um primeiro contacto deve ser para se apresentar a
si e a ideia do seu projeto e seus objetivos, para captar o interesse da
pessoa-chave.
• Explicar o(s) benefício(s) do projeto para a comunidade, por si orientada,
em termos de oportunidades para os bairros desfavorecidos e jovens que
neles vivem, oportunidades para o turismo, bem como qualquer impacto
positivo na(s) sua(s) missão(ões).

Público

Privado

ONGs

Associações

…

PESSOAS-CHAVE DAS INSTITUIÇÕES OU ASSOCIAÇÕES
DE INTEGRAÇÃO E CENTROS DE JUVENTUDE(2)

• Solicite uma reunião para aprofundar o tema e trocar ideias.
• Antes da reunião, certifique-se que fornece mais informações sobre o
projeto (por exemplo, na página inicial da sua organização, no website
do projeto Cities by Heart, mediante o envio de uma proposta
introdutória, uma pasta ou similar).
• Na reunião, realce o seu interesse na experiência da pessoa-chave com
quem está a falar e como esta pode contribuir para o sucesso do
projeto junto das comunidades em que está a trabalhar.
• Peça-lhe o seu contributo e ideias, relacionadas com experiências com
o mesmo grupo-alvo com que a pessoa-chave está a trabalhar e o seu
feedback sobre as sugestões apresentadas.
• Explique que papel a pessoa-chave poderia desempenhar para
promover a implementação do projeto na área da cidade / beneficiarhttps://pixabay.com/de/illustrations/besprechungmeeting-gespräch-1019995/
do mesmo e encontrar sinergias.

PESSOAS-CHAVE COM ANTECEDENTES MULTICULTURAIS
E/OU REDES (1)
• Muitas pessoas que vivem e trabalham em zonas desfavorecidas têm,
elas próprias, um passado de imigração. Conhecem os problemas dos
residentes no seu bairro e estão - com base nos seus antecedentes empenhadas no intercâmbio intercultural.
• Enquanto pessoas-chave na vizinhança, podem abrir portas e dar um
apoio valioso ao seu projeto através das suas redes e envolvimento
pessoal na comunidade.
• Existem diferentes formas de entrar em contacto com as pessoas-chave,
mas, em muitos casos, a melhor forma será uma abordagem pessoal. Os
slides seguintes dar-lhe-ão algumas dicas e ideias sobre como isto poderá
acontecer.
https://pixabay.com/de/vectors/skeleton-key-sperreschlüssel-29390//

PESSOAS-CHAVE COM ANTECEDENTES MULTICULTURAIS
E/OU REDES(2)
• Explore os bairros da sua cidade conhecidos por serem desfavorecidos e descubra
as lojas e gastronomia locais, bem como as atividades multiculturais.
• Informe-se sobre eventos comunitários e, se possível, sobre as pessoas que os
organizam através de pesquisas na Internet, redes sociais, das suas relações sociais,
folhetos ou cartazes na vizinhança.
• Participe em festas multiculturais de rua, festivais culturais locais ou atividades
similares.
• Vá às compras em pequenas lojas locais ou mercados em bairros multiculturais.
• Visite restaurantes locais, cafés, etc., geridos por pessoas com antecedentes de
imigração.
Participando em atividades e frequentando os estabelecimentos locais de compras e
gastronomia, provavelmente entrará facilmente em contacto com as pessoas. Isto
poderá ser útil para conhecer pessoas-chave que têm influência e boas redes na
comunidade.

https://pixabay.com/de/photos/barleben-in-der-stadt-kellner-1846137/

PESSOAS-CHAVE COM ANTECEDENTES MULTICULTURAIS
E/OU REDES(3)
• Aproveite a oportunidade para entrar em contacto com os
residentes e aprender sobre problemas particulares e recursos da
vizinhança da potencial parte interessada.
• As pessoas que se envolvem em encontros sociais e multiculturais
são geralmente bem conhecidas entre os residentes do bairro.
• Pergunte por recomendações sobre onde e como pode conhecer
uma pessoa como esta - está envolvida em iniciativas privadas
locais, acolhe um evento local, gere uma loja ou uma instalação
gastronómica?
• Quando tiver identificado uma possível pessoa-chave, contacte-a de
uma forma que lhe pareça adequada (por exemplo, iniciando uma
conversa pessoal no seu próprio ambiente ou, se tal não for
possível, por telefone ou e-mail).

Onde nos
podemos
encontrar?

Gostaria de
se
encontrar
na sua loja?

Podemos
falar por
telefone?

Está no
LinkedIn
para o
poder
contactar?

PESSOAS-CHAVE COM ANTECEDENTES MULTICULTURAIS
E/OU REDES (4)
• Faça uma breve introdução de si próprio e do "Cities by Heart", explique
o objetivo do projeto e os benefícios que este poderia trazer à
comunidade da pessoa-chave, em termos de oportunidades para os
bairros desfavorecidos e os jovens que nele vivem, e para o turismo.
• Solicite uma reunião para aprofundar o tema e trocar ideias.
• Fornecer mais informações sobre o projeto (por exemplo, entregar uma
proposta introdutória, uma pasta ou perguntar se a pode enviar por
correio eletrónico, indicar a sua organização e o Website do projeto).
• Na reunião, realce o seu interesse na experiência da pessoa-chave com
quem está a falar e como pode contribuir para o sucesso do projeto nas
suas comunidades.

Sobre si e sobre
o Cities by Heart

Os objetivos

Possíveis
benefícios

Mais sobre a
atividade

A nossa situação
vantajosa para
ambas as partes

…

PESSOAS-CHAVE COM ANTECEDENTES
MULTICULTURAIS E/OU REDES - EXEMPLO
Exemplo para uma iniciativa privada em Viena:
Kidspower (BSKI) Verein, uma associação para a integração, assuntos sociais
e culturais e casa de educação em Viena, foi iniciada por uma senhora turca
que dirige gelatarias.
o Estas lojas encontram-se em diferentes distritos de Viena com uma
elevada proporção de imigrantes.
o Tem construído uma grande rede para outras comunidades e associações
multiculturais em diferentes áreas urbanas da cidade e organiza festas de
rua e festivais infantis para fomentar e apoiar encontros interculturais.

Conclusão

O QUE PRECISA DE RETER…
• Para fazer o seu projeto “ganhar vida” precisa de um bom
conhecimento da sua cidade, das suas zonas desfavorecidas e das
pessoas que nelas vivem.
• A cooperação com as partes interessadas pode ajudar a abrir portas e
a envolver os grupos-alvo do projeto em termos de prospeção e
mobilização de futuros pares e guias interculturais.
• Para identificar e envolver pessoas-chave no projeto, é necessária uma
preparação profunda quanto ao que se pretende alcançar, o quê e
como comunicar com estas.
• As partes interessadas estarão provavelmente mais dispostas a
contribuir para um projeto se os seus objetivos, o seu potencial papel e
os benefícios para as suas comunidades forem claros.
• Assim que as pessoas-chave tenham sido envolvidas no projeto, deverá
estabelecer e manter uma gestão de relacionamento contínua, a fim
de manter o seu interesse e contribuição.
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O QUE PRECISA DE RETER…
De que precisa para estabelecer uma ligação com pessoas-chave nestas áreas?
• Conhecimento das realidades da vizinhança na sua cidade, do cenário institucional
envolvido (organizações de integração e inclusão, centros de juventude, ...);
• Conhecimento do projeto, da forma como pode beneficiar comunidades
multiculturais de áreas urbanas desfavorecidas e qual o contributo de uma pessoachave que trabalhe com essas comunidades;
• Sensibilização e competências relacionadas com a comunicação e colaboração a um
nível formal;
• Competências sociais e cívicas, competências na coordenação da sua iniciativa/
projeto com outros;

PARA APROFUNDAR O TEMA
Ligações, recursos, bibliografia, referências, etc.
• https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-thefourth-industrial-revolution/
• https://www.oecd.org/site/educeri21st/40756908.pdf
• https://pixabay.com/
• https://www.staedtebund.gv.at/themen/integration-und-migration/
• https://www.mk-n.org/home.html
• http://bskiverein.at/
• https://3x7ip91ron4ju9ehf2unqrm1-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2017/03/Stakeholder-Toolkit-210316.pdf

http://citiesbyheart.aeva.eu/
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não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida.

