


Módulo 2: Conceba roteiros turísticos 
interculturais

Unidade 3: Federar e envolver os 
intervenientes de uma região: 

comerciantes locais, pessoas idosas com 
histórias para contar, etc.



TÓPICOS

• Reunir as partes interessadas locais
• Desenvolver rotas turísticas interculturais 

bem sucedidas para facilitar a interação das 
partes interessadas.
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O RESUMO DA NOSSA SESSÃO
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chave



CONCEITOS-CHAVE

• Como podem as partes interessadas locais
serem envolvidas de forma eficaz?

• Como organizar uma atividade turística
intercultural que facilite a interação entre as
diferentes partes interessadas?



Definições
& explicações



DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES

Recomendações para motivar e envolver as partes interessadas locais

• Apresentar a atividade e os seus temas de uma forma não formal, de forma a captar a atenção das pessoas

• Utilizar a network existente para estabelecer novas ligações e novas partes interessadas

• Fazer uma lista prioritária das partes interessadas, mais importantes, que deseja envolver

• Ao organizar uma atividade, o trabalho em conjunto com fundações e associações locais, centrado no
património nacional, proporciona um nível de influência na popularidade da atividade, através de meios
como o acesso a certas instalações/monumentos, mas também através da publicidade e do alcance das
partes interessadas locais.



DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES

Principais objetivos de uma Caça ao Tesouro, como atividade turística
intercultural:

• Promover o sentido de comunidade, o espírito de equipa e o espírito de competição

• Desenvolver as capacidades de observação, comunicação e organização

• Motivar as partes interessadas locais e os voluntários idosos

• Melhorar as soft skills das partes interessadas

• Desenvolver a criatividade e o espírito de aventura

• Melhorar as competências de vida das partes interessadas



DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES

Passos para desenvolver uma Caça ao Tesouro bem sucedida
• Passo 1: Investigar o terreno para identificar alguns locais de interesse, como edifícios antigos, estátuas,

parques, pinturas, igrejas, etc.
• Passo 2: Fazer representações artísticas (por exemplo, desenhos) dos lugares de interesse identificados no

passo 1
• Passo 3: Adaptar o mapa da área escolhida, marcando os locais mais interessantes a visitar
• Passo 4: Organizar uma viagem ao exterior para identificar os locais de interesse representados nos

desenhos
• Passo 5: Dividir os participantes em grupos e fornecer a cada grupo um mapa da área e um conjunto de

desenhos necessários para a atividade de caça ao tesouro
• Passo 6: Cada grupo identificará os itens nas fotografias com os itens reais, tirará fotografias (por exemplo,

selos de grupo) dos objetos reais e posicioná-los-á no mapa
• Passo 7: Os participantes partilharão as suas conclusões com os seus colegas/pessoas e debaterão as suas

conclusões
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EXEMPLOS
Atividade de Caça ao Tesouro bem sucedida

A Caça ao Tesouro é uma atividade semelhante a um jogo, em que grupos de pessoas pretendem completar uma
lista de descobertas/tesouros, como edifícios históricos, monumentos, estátuas. Os participantes podem, também,
receber uma série de pistas sob a forma de desenhos, mapas e/ou textos que os podem ajudar a descobrir os
tesouros. Existem diferentes tipos de atividades de caça ao tesouro, tais como: caça em recintos fechados, caça no
quintal, caça de bairro ou caça com base em fotografias. No caso de uma caça com fotografia, a atividade requer a
utilização de novas tecnologias (por exemplo, smartphones, tablets, aplicações).



EXEMPLOS
Procedimentos de uma ação para unir as partes interessadas locais
nos Países Baixos
• A fim de organizar a atividade, trabalhamos em conjunto com a fundação Stichting "De Wachter" para

criar excursões para turistas e profissionais de diferentes áreas (por exemplo, educação, comércio,
tecnologia, história, artes) e com diferentes empregos, provenientes de diferentes países europeus. O
turista vem de diferentes países e os passeios turísticos são realizados em inglês.

• Os tópicos são apresentados de uma forma não formal, num moinho de vento que faz parte do
património nacional dos Países Baixos. O moinho de vento tem diferentes edifícios, na medida em que são
organizadas diferentes atividades relacionadas com os costumes, artesanato e empregos.

• Juntamente com a fundação Stichting "De Wachter", conseguimos reunir (federar) cerca de 190
voluntários, dos quais mais de 150 são idosos. Estas pessoas estão reformadas e tinham diferentes
empregos na sua vida (por exemplo, professores, engenheiros, comerciantes, empresários, moleiros,
pintores, músicos, historiadores, gestores de supermercados), conhecem muitas histórias interessantes e
cada um deles tem uma forma original de a contar.

• A atividade intercultural permite a interação com padeiros, comerciantes, moleiros, empresários e
artistas, diretamente através dos voluntários idosos (que foram antigos padeiros, comerciantes, moleiros,
empresários, artistas, relojoeiros, sapateiros, etc.) e, indiretamente, através das histórias contadas pelos
voluntários idosos.

• Os workshops interdisciplinares não formais e informais são utilizados de uma forma cativante e
motivadora. O facto de o participante (guia turístico intercultural ou turista) ser acompanhado por um
voluntário sénior especializado numa determinada área traz valor acrescentado à história e também dá
aos participantes a oportunidade de experimentar as coisas de uma forma diferente. Além disso, o facto
de a atividade ter lugar num moinho de vento, parte do património nacional, enriquece os resultados do
processo intercultural, bem como os resultados de aprendizagem.

• A atividade já é experimentada nos Países Baixos em cooperação com a Stichting "De Wachter" e agências
de turismo do Norte do país. O facto interessante é que os grupos turísticos nunca têm um guia
profissional, mas apenas voluntários idosos (um diferente de cada vez) que possam contar histórias dos
seus próprios pontos de vista e com base na sua experiência de vida real.



Questões & 
conclusão



O QUE PRECISA RETER…

• Métodos informais e não formais podem ser utilizados com sucesso 
para alcançar e envolver ativamente as partes interessadas locais;

• Os voluntários séniores podem contar histórias interessantes que
podem ser associadas a uma grande variedade de tópicos.
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