PROJETO DA ASSOCIAÇÃO FRAGAS-AVELOSO APROVADO
PELA FUNDAÇÂO GULBENKIAN
A Fundação Calouste Gulbenkian aprovou no âmbito do programa Cidadania Ativa um
projecto promovido pela associação Fragas- Aveloso em parceria com a Associação
Cultural de Nodar (Binaural), com início em maio de 2015 até final de março de 2016.
Trata-se do projeto ACOLHER - COOPERAÇÃO INTERGERACIONAL PARA UM TURISMO ÉTICO E

RESPONSÁVEL EM MEIO RURAL

O QUE É O PROJETO ACOLHER?

A associação Fragas-Aveloso e a Binaural vão desenvolver ações de capacitação de
jovens mediadores locais de Turismo Ético e Responsável, no âmbito do projeto
ACOLHER.

Nestas ações, os/as jovens poderão adquirir conhecimentos sobre o

património ambiental, histórico e cultural, que suportem a criação de uma rede de
itinerários de turismo inter-aldeias, com o envolvimento das comunidades locais.
O projeto ACOLHER quer criar condições para gerar novas competências para jovens em
atividades inovadoras. Procura-se envolver jovens de meios rurais desempregados/as, à
procura do primeiro emprego, ou que não tenham possibilidades de prosseguir estudos.
Estas atividades de turismo ético e responsável são realizadas em ligação com a
população local, em especial mulheres, que nas aldeias possam criar condições de
acolhimento de visitantes de outras regiões do país ou de outros países, numa perspetiva
de Turismo Ético e Responsável.
O QUE É TURISMO ÉTICO E RESPONSÁVEL?

Este tipo de turismo é amigo da natureza e das pessoas, no sentido das populações
locais serem as principais beneficiárias, onde a troca de saberes entre quem visita e
quem acolhe é valorizada. O Turismo Ético e Responsável pretende mostrar que o
ambiente e o património histórico e cultural convivem em harmonia com o lazer e a
valorização pessoal e cultural, procurando a participação das comunidades locais, na
dinamização de atividades que desenvolvam a economia local.

QUAIS AS COMPETÊNCIAS DE UM/A MEDIADOR/A DE TURISMO ÉTICO E
RESPONSÁVEL?

Identificação de património ambiental, histórico, social e cultural enquadrável em
ações de turismo ético e responsável.
Elaboração de roteiros com mapas e percursos e divulgá-los no site do projeto e em
outros sites nacionais e internacionais.
Criação de uma rede inter-aldeias e contactar potenciais parceiros.
Apoio à criação de casas de acolhimento de visitantes de turismo ético nas aldeias.
Acompanhamento de visitantes, fazendo ligação com as casas de acolhimento.
Dinamização de atividades que permitam o desenvolvimento local.
Fomento de relações intergeracionais com as pessoas idosas valorizando os seus
saberes e enquadrando-os no turismo ético e responsável.
Capacitação para criar uma atividade económica.

Estas competências vão ser construídas durante as sessões de capacitação que vão ter
lugar na sede da associação Fragas-Aveloso (Rua das Fragas, Aveloso de Sul).
Contactos: acolher@fragasaveloso.pt TM: 964008315; 918542916; 918099216
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