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INTRODUÇÃO 
 
Uma boa parte do território europeu são zonas rurais e ainda há cerca de 30% da população deste continente a viver 
nestes locais. As zonas rurais, em particular em locais remotos, ainda hoje enfrentam diversos desafios económicos e 
demográficos. 
 
O envelhecimento e a migração são preocupações sérias que conduzem à deterioração do ambiente operacional da 
comunidade empresarial. A escassez de mão-de-obra (quantitativa e qualitativa) pode dissuadir o investimento. Novas 
empresas de base local, promovidas por jovens adultos desempregados (especialmente mulheres), que tiram partido 
do património e de atividades ancestrais e tradicionais, a que se acrescenta inovação em marketing e a utilização de 
novas tecnologias, podem ser soluções potenciais, em alguns casos, para o problema da escassez de oportunidades 
adequadas de emprego local. Neste sentido, o INSIDE-T procura promover a aprendizagem intergeracional e o 
desenvolvimento de competências profissionais em jovens adultos desempregados, para a sustentabilidade social no 
turismo em territórios de baixa densidade (zonas rurais). 
 
Alinhado com estes princípios, o INSIDE-T pretende romper com as crenças sociais e económicas negativas sobre o 
futuro dos territórios de baixa densidade. 
 
O projeto destina-se a organizações formadoras e formadores, animadores, e assistentes sociais que reconheçam 
destinatários finais deste e que enfrentam as maiores dificuldades em encontrar emprego, sendo dada prioridade aos 
jovens adultos desempregados, principalmente mulheres, licenciados ou não, com ou sem formação, mulheres à procura 
de emprego, mulheres à procura de emprego de áreas urbanas que queiram experimentar experiências de vida novas 
em áreas rurais, e pessoas à procura de emprego em áreas rurais. 
 
O curso é uma oportunidade de capacitar e desenvolver as competências de educadores e formadores de adultos para 
assegurar o seu papel na ligação entre as necessidades da população adulta de diversas origens sociais a fim de estes 
poderem partilhar os seus valores fundamentais. Este manual de aprendizagem é composto por seis módulos de 
aprendizagem, em matérias chave como: Turismo Sustentável, Aprendizagem Intergeracional e Empreendedorismo, 
Partilha de Conhecimentos, Orientação e tutoria, Negócios Inovadores em territórios de baixa densidade e 
preservação do património cultural. Inclui também uma parte de partilha e discussão de documentários de boas práticas 
criados pela parceria Inside-T. 
 
Cada módulo de aprendizagem é composto por objetivos e metodologia de aprendizagem, conteúdo de aprendizagem, 
atividades interativas de aprendizagem, hiperligações úteis, exemplos de boas práticas e questões de autoavaliação. No 
final do manual de aprendizagem modular Inside-T encontrará uma lista de referências bibliográficas para posterior 
pesquisa sobre os conteúdos e um glossário de terminologia chave para este curso.    
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OBJECTIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

METODOLOGIA CARGA HORÁRIA 

Como resultado do estudo dos 
materiais deste módulo, os 
aprendentes deverão alcançar os 
seguintes objetivos de aprendizagem: 
 
Conhecimento: Aprender o que é 
turismo sustentável; compreender o 
que significa empregabilidade e as 
questões específicas relativas aos 
territórios de baixa densidade; quais 
são os regulamentos do turismo 
sustentável a nível europeu, nacional, 
regional e local; as características e 
critérios do turismo sustentável; 
analisar criticamente quais são as 
formas mais eficientes de integrar 
padrões de turismo sustentável a 
nível de gestão. 
 
Capacidades:  melhoria da capacidade 
de identificar os benefícios do 
turismo sustentável em áreas de baixa 
densidade; melhoria da capacidade de 
utilização de métodos e ferramentas 
específicos para identificar a 
necessidade de empregabilidade em 
territórios de baixa densidade.  
 
Competências:  incentivo às boas 
práticas de turismo sustentável para o 
desenvolvimento da empregabilidade 
nos contextos específicos dos 
participantes; assumir a 
responsabilidade de promover o 
turismo sustentável em territórios de 
baixa densidade. 
 

Estudo autónomo através da leitura 
e estudo do conteúdo do curso e 
dos recursos complementares 
fornecidos nos textos.  
 
Trabalho de equipa colaborativo 
relativamente ao sistema de 
aprendizagem. Apoio de pares e 
tutoria na plataforma (fórum aberto). 
 

Tempo necessário para o módulo: 5 
horas 

Conteúdo de aprendizagem 
(autoestudo): 3 horas 

Questões de autoavaliação: 15 
minutos 

Atividades de aprendizagem:  1 hora 
e 45 minutos 

É necessário tempo adicional 
(dependendo dos formandos) para 
completar as atividades de 
aprendizagem e rever fontes e 
ligações complementares. 

TABELA DE CONTEÚDOS 
 
1.1 Os desafios sociais das zonas rurais - agenda da UE - com potencial turístico e de turismo sustentável: introdução; 
1.2 Emprego e oportunidades locais com o apoio do empreendedorismo; 
1.3 Melhorar a sustentabilidade social nas comunidades locais através de empresas de turismo. 

PALAVRAS-
CHAVE 

 

Turismo sustentável 
Agenda da UE para o turismo sustentável 
Crescimento do emprego 
Práticas sociais sustentáveis 
Pequenas e médias empresas 
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INTRODUÇÃO  
 
Turismo sustentável: a necessidade de empregabilidade em territórios de baixa densidade  
 
De acordo com a Agenda da UE para o Turismo Sustentável, os principais desafios sociais associados ao turismo 
compreendem a preservação dos recursos culturais, a promoção do bem-estar das comunidades locais, a melhoria da 
qualidade dos empregos turísticos, a redução dos impactos negativos nos destinos turísticos e a garantia de que o 
turismo seja acessível a todos (Comissão Europeia, n.d.). Embora estes fatores afetem o turismo nas zonas urbanas, 
representam frequentemente um maior desafio nos territórios de baixa densidade. A Agenda da UE define cerca de 
80% do território da UE como rural, montanhoso e remoto (Parlamento Europeu, 2019). O PIB per capita nestas zonas 
corresponde a 70% da média da UE, contra 123% nas zonas urbanas, com uma taxa de desemprego que passou de 7% 
para 10,4% entre 2008 e 2012 (Parlamento Europeu, 2019), enfatizando a necessidade de empregabilidade e de 
empregos de qualidade no turismo. Devido ao envelhecimento da população e à migração de cidadãos mais jovens para 
as zonas urbanas em busca de oportunidades, os idosos com mais de 65 anos representam 20% da população das zonas 
rurais (Parlamento Europeu, 2019). Com o desenvolvimento do turismo nas zonas rurais, as pequenas e médias 
empresas (PME) podem melhorar a sustentabilidade de uma comunidade, reduzindo a migração da população local 
através de oportunidades de emprego, programas educativos e formação profissional, combate à discriminação de 
género, interação social e trabalho em rede, iniciativa para proteger o património social e cultural, bem como o 
envolvimento dos residentes locais na tomada de decisões. 
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CONTEÚDO  
 
1.1. Os desafios sociais nas zonas rurais (Agenda da UE) com potencial turístico e turismo sustentável 
 
De acordo com o Aslam (2012), as comunidades rurais enfrentam diversos desafios na tentativa de incorporar práticas 
de turismo sustentável, tais como a falta de sensibilização sobre o potencial turístico, as exigências dos turistas, a 
otimização dos recursos, o desenvolvimento de produtos adequados em consonância com os recursos e as exigências, 
a participação do governo e de outros intervenientes, elaboração de políticas, capital humano, infraestruturas físicas, 
trabalho em rede e marketing, bem como a monitorização e avaliação contínua da implementação. Além disso, 
assegurar que os benefícios do turismo, particularmente as oportunidades associadas ao desenvolvimento turístico 
sustentável, estejam disponíveis para todos os membros da comunidade é também um desafio social em zonas rurais. 
A falta de acesso à informação e conhecimento pode muitas vezes dissuadir aqueles que residem nas zonas rurais das 
oportunidades de emprego, especialmente na ausência de competências e formação adequadas. A participação local 
é também crucial para o desenvolvimento sustentável de um destino. No entanto, sem o conhecimento e 
compreensão comuns sobre os princípios do turismo sustentável, é difícil envolver os residentes locais na capacidade 
de otimizar os recursos locais e satisfazer os interesses da comunidade. Assim, a compreensão inadequada do turismo 
sustentável é um dos desafios mais frequentes nas zonas rurais (Liu, 2006). À medida que mais membros da 
comunidade se envolvem, aumenta também o seu entendimento e o seu feedback é tido em consideração, 
assegurando que os benefícios trazidos pelo turismo serão do seu máximo interesse. Este facto aumenta o bem-estar 
subjetivo dos residentes locais, cultivando ao mesmo tempo um sentido de responsabilidade na utilização dos recursos 
e das oportunidades locais disponíveis (Kayat & Mohd Nor, 2006).  
 
Outros desafios semelhantes ocorrem quando se abordam os problemas sociais associados às PME, uma vez que 
existem frequentemente menos recursos disponíveis nas zonas rurais, tais como apoio financeiro, incentivos, 
recursos, educação e formação. De acordo com Mitchell & Hall (2005), a falta de compreensão e conhecimento sobre 
diversos aspetos da procura, restrições de marketing, cooperação e trabalho em rede é frequentemente um desafio 
ao desenvolvimento do turismo nas zonas rurais. 
 
A oportunidade das PME obterem apoio financeiro pode também dissuadir as que se encontram em zonas de baixa 
densidade a tirar partido do potencial turístico e a envolverem-se no empreendedorismo. Para além do financiamento 
e dos recursos económicos, poderá haver menos fornecedores e parceiros disponíveis nas zonas rurais. As empresas 
de turismo sustentável requerem frequentemente múltiplos intervenientes e um nível de coesão entre os 
intervenientes na cadeia de abastecimento. Embora haja muitas diretrizes e recursos disponíveis sobre o 
desenvolvimento turístico em áreas urbanas, poucos se destinam às PME em territórios de baixa densidade. 
 
Acresce o facto de um quarto da população residente em territórios de baixa densidade não ter acesso suficiente à 
Internet (Parlamento Europeu, 2019), o que constitui um obstáculo importante ao crescimento e desenvolvimento 
do destino, especialmente no que diz respeito ao potencial turístico e às oportunidades de negócio. À medida que a 
tecnologia avança, os turistas estão a tornar-se mais dependentes da Internet, quer seja na fase de planeamento antes 
das viagens ou durante a sua estada. De acordo com a OCDE (2008), o mercado de viagens on-line da Europa 
Ocidental aumentou significativamente de 1998 a 2006. 
 

Figura 1 - O mercado de viagens online da Europa Ocidental, 1998-2006 
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Para além dos esforços promocionais e operacionais, a tecnologia de informação e comunicação (TIC) é fundamental para 
sustentar vantagens competitivas. A conectividade é extremamente importante, especialmente para as PME do turismo 
para obter acesso direto a potenciais clientes, estabelecer relações em rede, e reduzir os custos de marketing e vendas. 
Contudo, tal como indicado no gráfico abaixo, há muitos desafios envolvidos, tais como desenvolver sistemas adequados 
às PME, empregar estratégias multicanal, e criar aplicações standard para PME (OCDE, 2008). 
 
Globalmente, tanto o bem-estar subjetivo dos residentes como a sua imagem do destino constituem aspetos importantes 
de sustentabilidade social. Com o aumento do turismo, os residentes podem adquirir uma imagem negativa devido à 
sobrelotação, ao aumento da concorrência, à reorientação rural, ao aumento do custo de vida e à diminuição da 
agricultura (Tribe et al., 2000). Preservar o património cultural e os recursos é outro desafio que se coloca especialmente 
com o desenvolvimento do turismo. 

Figura 2 - TIC - oportunidades, desafios, capacidades e obstáculos relacionados com o turismo para as PME, 2003 

 

Uma vez que tanto as práticas culturais tradicionais como não tradicionais são importantes, uma abordagem holística do 
turismo sustentável deve ter em consideração o bem-estar social, cultural e económico dos residentes locais de uma 
comunidade (Roberts & Hall, 2001). Segundo Ruhanen (2004), existe frequentemente um fosso entre as práticas de 
turismo sustentável, os gestores dos destinos e os agentes da atividade turística que tomam as decisões, pelo que os 
conceitos de turismo sustentável não são bem compreendidos ou não são bem aceites pelos intervenientes. À medida 
que o turismo continua a crescer, os planeadores e gestores do turismo devem gerir os recursos e as implicações rurais, 
com a participação do governo, das partes interessadas, e da comunidade para o desenvolvimento do turismo sustentável 
e das empresas turísticas. 

Consequentemente, a superação dos desafios sociais relacionados com o turismo sustentável nas zonas rurais pode 
melhorar as condições de vida da população local, especialmente através do aumento do emprego e do rendimento, 
oportunidades para as mulheres e grupos desfavorecidos, e a redução geral da pobreza. Para enfrentar estes desafios, a 
"Agenda para um turismo europeu competitivo e sustentável" de 2007 recomenda a adoção de uma abordagem holística, 
adaptando-se a ritmos de desenvolvimento adequados, envolvendo todos os intervenientes, utilizando os melhores 
conhecimentos disponíveis, reduzindo os riscos e gerindo-os, planeando o futuro, e monitorizando de forma contínua 
(Comissão Europeia, n.d.). 

ACTIVIDADE DE APRENDIZAGEM 1.1. 

A compreensão inadequada do turismo sustentável é um desafio comum 
nas zonas rurais. Comente a frase e refira os principais desafios sociais que 
experimentou e/ou reconheceu na comunidade rural onde tem / desejaria 
ter a sua empresa estabelecida.   

 

 

Oportunidades Desafios

Acesso directo aos potenciais clientes
Minimização dos custos de instalação através do 
desenvolvimento de sistemas e aplicações mais 
adequados às PME

Redução dos custos de marketing e vendas Criação de aplicações TIC e e-business standard para 
as PME

Optimização do tempo de execução e ajustes 
instantâneos da oferta de acordo com a procura Implementar estratégias multi-canal

Potencialidades Obsctáculos

O estabelecimento de relações de rede entre as PMEs A relutância das PME em investir nas TIC e no comércio 
electrónico

Procura de produtos e serviços de e-business por parte 
dos clientes

A justificação comercial para as PME para entenderem 
o potencial da implementação do e-business

Grandes empresas que estão a liderar o caminho das 
PME Estilo de vida das PME e motivações de gestão

Fonte:  Adaptado de e-business Watch (2004), Electronic Business in Tourism, Relatório 07-11, Agosto de 2004, Comissão 
Europeia, Bruxelas
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1.2. Emprego local e oportunidades com o apoio do empreendedorismo 
 
O turismo é frequentemente considerado como um instrumento de regeneração económica e social nas zonas rurais, 
um estímulo para o crescimento do emprego, ao mesmo tempo que reforça o desenvolvimento territorial (Aslam, 
2012). Adicionalmente, o turismo rural tem sido reconhecido como a forma mais viável de turismo em termos de 
proporcionar maior sustentabilidade às zonas de baixa densidade (Stoian & Stoicea, 2011). De acordo com Mitchell & 
Hall (2005), o turismo é um dos sectores com maior mão-de-obra intensiva, contribuindo para a criação de emprego 
e desenvolvimento económico nas zonas rurais ao permitir o crescimento das PME de base comunitária. Com o 
crescimento do emprego e oportunidades semelhantes às das zonas urbanas, os indivíduos trabalhadores são mais 
propensos a permanecer ou a mudar-se para zonas rurais. O crescimento das atividades turísticas nas zonas rurais, 
particularmente através do empreendedorismo turístico de base comunitária, reduz a taxa de desemprego entre a 
comunidade local (Fons et al., 2011), assegurando ao mesmo tempo o desenvolvimento socioeconómico através da 
diversificação dos rendimentos (Gutierrez, 2008). Assim, as oportunidades de emprego local, com o apoio do 
empreendedorismo promovido pelas PME, servem como um instrumento importante não só para a sustentabilidade 
económica, mas também para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar geral dos residentes. O crescimento do 
turismo sustentável nas zonas rurais capacita os habitantes locais no seio da comunidade a participar no 
desenvolvimento do destino, que é frequentemente impulsionado por empresários locais que desempenham um grande 
papel no estímulo ao crescimento sustentável dentro da sua comunidade (Sharif & Lonik, 2017). 

  

Figura 3 - Quadro do desenvolvimento sustentável do empreendedorismo no turismo rural 

 

Por outro lado, o desenvolvimento sustentável do destino envolve a melhoria das infraestruturas locais e dos serviços 
de apoio necessários para satisfazer as necessidades e exigências dos turistas (Sharif & Lonik, 2017). Assim, o aumento 
da atividade turística pode criar oportunidades de empreendedorismo entre as comunidades locais, proporcionando 
benefícios a indivíduos e organizações. Nas zonas rurais, o empreendedorismo é frequentemente comunitário ou 
familiar (Jaafar et al., 2014), com PME que vão desde hotéis, motéis e restaurantes, operadores turísticos, agentes de 
viagens, agências de transporte, e lojas de lembranças (Faulkner & Tideswell, 1997). Outras empresas de turismo, tais 
como empresas de eventos, agências de publicidade, companhias de seguros, parques naturais, e organizações de 
congressos e convenções, também contribuem para a experiência global de um viajante. De acordo com a investigação 
realizada por Surugiu (2009), dois tipos de pequenas empresas não existiriam nas comunidades rurais sem turismo, 
nomeadamente as diretamente envolvidas no turismo, tais como os operadores de alojamento e turismo, e as 
indiretamente envolvidas no turismo, tais como as empresas de construção. 
 
À medida que mais turistas continuam a viajar para as zonas rurais, o mesmo acontecerá com as oportunidades de 
potencial emprego e empreendedorismo em territórios de baixa densidade, mas a natureza do turismo sustentável 
deve ser bem compreendida para um crescimento ótimo das empresas e da comunidade. De acordo com Lordkipanidze 
et al., (2005), o empreendedorismo pode contribuir para o desenvolvimento de um destino, criando concorrência, 
cooperação, inovação, especialização e investimentos, ao mesmo tempo que encoraja outros a participar. Uma vez que 
existem vários intervenientes envolvidos na cadeia da oferta turística, é especialmente importante promover a 
colaboração através do desenvolvimento de parcerias entre o sector público e privado, organizações não-
governamentais e comunidades locais. 
 
Como resultado, o empreendedorismo, e a criação de novas empresas de turismo, particularmente PME, são cruciais 
para o turismo sustentável e o desenvolvimento dos destinos, uma vez que criam oportunidades e crescimento do 
emprego, ao mesmo tempo que contribuem para a sustentabilidade económica e social (Komppula, 2014). 
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 ACTIVIDADE DE APRENDIZAGEM 1.2. 

O crescimento das atividades turísticas nas zonas rurais, particularmente 
através do empreendedorismo turístico de base comunitária, reduz a taxa 
de desemprego entre a comunidade local. Na sua opinião, quais são os 
principais desafios que enfrenta, na sua PME? 
 
1.3. Melhorar a sustentabilidade social nas comunidades locais através de negócios turísticos 

 

De acordo com a OMT, o turismo rural tem um elevado potencial de estímulo à mudança social no que respeita ao 
crescimento económico e à criação de emprego, ao mesmo tempo que combate a sazonalidade através da dispersão 
da procura massificada e em larga escala. Os empresários desempenham um papel crucial na melhoria da 
sustentabilidade social das comunidades locais através das PME e de estratégias sustentáveis, que estimulam o 
crescimento das empresas turísticas e o desenvolvimento local. Assim, o desenvolvimento de atividades empresariais 
é importante para o desenvolvimento do potencial do turismo rural, mantendo o crescimento do emprego local, bem 
como o aumento do nível de vida (Sharif & Lonik, 2017).  
 
Acresce o facto do desenvolvimento das PME do turismo melhorarem a sustentabilidade social das zonas rurais, 
otimizando benefícios tais como a redução da migração da população local através de oportunidades de emprego, 
formação profissional, proteção do património social e cultural, menos discriminação de género, oportunidades de 
interação social e trabalho em rede, e o envolvimento dos residentes na tomada de decisões (Aref et al., 2010). 
Contudo, para alcançar o desenvolvimento sustentável de um destino, os habitantes locais devem participar ativamente 
na tomada de decisões e na criação de atividades turísticas, especialmente em regiões que dependem fortemente do 
turismo como principal fornecedor de emprego, uma vez que é uma oportunidade para obterem rendimentos e 
melhorarem o seu nível de vida (Lordkipanidze et al., 2005). A participação dos residentes locais permite também a 
autonomia, o sentimento de orgulho, e uma ligação mais profunda com a comunidade. Muitas empresas de turismo 
também participam na promoção do património cultural local. 
 
O sucesso das PME do turismo em áreas de baixa densidade pode ajudar a criar consciência dos benefícios do 
empreendedorismo para a economia e para a sociedade, motivando outros a participarem. 
 
Portanto, um aumento do nível de desenvolvimento empresarial e de crescimento do emprego no turismo sustentável 
pode ajudar a moldar uma atitude positiva em relação ao empreendedorismo, com acesso a mais programas educativos 
e de formação para o desenvolvimento de competências (Sharif & Lonik, 2017). 
 
Em 2018, foi adotada pelo Parlamento Europeu uma resolução destinada a satisfazer as necessidades específicas das 
zonas rurais, montanhosas e remotas (Agenda Rural Europeia, n.d.). A Agenda Rural Europeia é um quadro holístico 
que visa construir um futuro sustentável para os territórios de baixa densidade. Assim, a sustentabilidade social nas 
comunidades locais pode ser melhorada através de empresas de turismo, especialmente tendo em consideração a 
Agenda da UE. Por exemplo, ao apoiar as PME e ao investir nas empresas das comunidades locais, isto pode trazer 
igualdade de oportunidades aos cidadãos, especialmente às mulheres nas zonas rurais (Agenda Rural Europeia, n.d.). 
Investimentos e recursos financeiros orientados que facilitem o empreendedorismo e a diversificação da economia 
podem ajudar a capacitar os jovens e os trabalhadores, proporcionando novas oportunidades e crescimento do 
emprego (Agenda Rural Europeia, n.d.). Esta medida irá também reduzir a migração da população local e ajudar a 
superar o fosso rural-urbano através da colaboração e cooperação entre parceiros urbanos e rurais. 
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Embora as PME proporcionem crescimento económico graças ao aumento do emprego local e independente, também 
desempenham um papel importante na melhoria do bem-estar geral dos residentes locais e da sua perspetiva sobre o 
destino no seu todo. Como resultado, investir em capital humano e competências através da acessibilidade a programas 
de educação e formação pode ser extremamente benéfico para o crescimento a longo prazo de uma comunidade rural 
(Agenda Rural Europeia, n.d.), bem como para o êxito das PME do turismo, a fim de assegurar vantagens competitivas. 
A melhoria do acesso aos serviços públicos, infraestruturas locais e conectividade global é também importante ao 
analisar a sustentabilidade social de um destino, que pode ser melhorada através de empresas de turismo, especialmente 
para satisfazer as necessidades e expectativas dos turistas e melhorar as condições de vida dos habitantes locais. 
Contudo, para alcançar o desenvolvimento turístico sustentável, todos os intervenientes envolvidos devem trabalhar 
no sentido de um objetivo comum e requer igualmente um forte compromisso governamental, bem como a cooperação 
de organizações não governamentais, empresas de turismo, e da comunidade local para impulsionar o desenvolvimento 
social e as oportunidades económicas (Blancas et al., 2011). 
 
Adicionalmente, as empresas de turismo nas comunidades rurais podem ajudar a conciliar objetivos económicos, sociais 
e ambientais, ao mesmo tempo que criam produtos turísticos destinados a obter benefícios socioeconómicos adicionais. 
O empreendedorismo pode estimular a criação de novos programas educacionais e de novos atores institucionais, bem 
como a melhoria das infraestruturas, tanto para os turistas como para os habitantes locais.  
 

ACTIVIDADE DE APRENDIZAGEM 1.3. 
Como poderia, na qualidade de empreendedor, melhorar a 
sustentabilidade da sua comunidade? Dê alguns exemplos e explique quais 
são os principais desafios para a sua PME. 
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BOAS PRÁTICAS 
 
1.1. Os desafios sociais nas zonas rurais (Agenda da UE) com potencial turístico e turismo sustentável 

• Envolver os residentes locais na tomada de decisões: comprometer os residentes locais na tomada de decisões 
coesas para otimizar os recursos locais e os interesses da comunidade. 

• Acesso à informação e conhecimento: assegurar que os membros da comunidade tomem consciência das 
práticas de turismo sustentável e do impacto positivo que podem trazer à comunidade Unidade, recorrendo 
às PME como instrumento de desenvolvimento da comunidade para demonstrar o seu sucesso e motivar 
potenciais empresários. 

• Conhecimento de marketing e das suas atividades: compreender o mercado, as necessidades dos turistas, a 
utilização ótima dos recursos, e como promover produtos de qualidade com um enfoque no cliente. 

• Nome e Localização das PME: Casa das Palmeiras, Gandufe, Mangualde, Viseu, Portugal 
• Mais informações em: https://www.casadaspalmeiras.pt | https://pt-pt.facebook.com/CasaDasPalmeiras | 

https://www.instagram.com/casadaspalmeiras_naturehouses  
 
1.2. Emprego local e oportunidades com o apoio do empreendedorismo 

• Empreendedorismo baseado na comunidade: criar empregos e empregar membros da comunidade, trabalhar 
com fornecedores locais para apoio e cooperação permanentes. 

• Formação e desenvolvimento: programas educativos e formação profissional para empregados e indivíduos 
da comunidade, melhorar as competências transferíveis e o capital humano para evitar a migração rural para 
as áreas urbanas. 

• Cooperação e colaboração: apoiar e promover outras empresas dentro da comunidade, especialmente 
dentro da cadeia de fornecimento, para assegurar o sucesso de outras PME do turismo e o crescimento 
generalizado do emprego. 

• Nome e Localização das PME: Casa da Cisterna – Castelo Rodrigo, Figueira Castelo Rodrigo, Portugal 
• Mais informações em:  https://www.casadacisterna.com | https://aldeiashistoricasdeportugal.com/local/casa-

da-cisterna | https://pt-pt.facebook.com/casa.da.cisterna  
 
1.3. Melhorar a sustentabilidade social nas comunidades locais através de negócios turísticos 

• Gestão e relacionamento em rede: colaboração e partilha de recursos entre as partes interessadas, 
fornecedores, gestores de destinos, comunidade, todos os que fazem parte da cadeia de distribuição.  

• Planeamento estratégico e gestão: gestão adequada de recursos e ativos financeiros, bem como planeamento 
estratégico para as PME e o futuro das zonas rurais, assegurando que os impactos beneficiam a comunidade 
local. 

• Proteger o património social e cultural: Promovê-lo através de uma PME, que também satisfaça a procura 
turística em busca de locais e experiências autênticas.  

• Nome e Localização das PME: Quinta da Comenda, São Pedro do Sul, Viseu, Portugal 
• Mais informações em: https://quintadacomenda.net | https://pt-pt.facebook.com/quintadacomenda.net  
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Atividade de aprendizagem integradora para o Módulo 1 - Reflexão 
 
Sistematize as reflexões que efetuou enquanto se dedicava a estudar os conteúdos do módulo. Descreva os aspetos que 
precisam de ser considerados na sua empresa para que esta possa implementar / melhorar o seu desempenho em 
termos de sustentabilidade (3 pilares). 
Estrutura de carácter indicativo: 
 
1. Reconhecimento geral dos princípios do desenvolvimento sustentável no sector do turismo e como se aplicam nas 
atividades da sua empresa; 
2. Reconhecimento dos benefícios socioeconómicos do turismo sustentável para as comunidades locais e como se 
aplicam nas atividades comerciais da sua empresa; 
3. Pontos fortes que ajudam no desempenho sustentável da sua empresa (considere os três pilares da sustentabilidade); 
4. Pontos fracos que dificultam a evolução no sentido de um desempenho mais sustentável; 
5. Definição de objetivos que possam identificar formas de melhorar o desempenho de sustentabilidade da sua empresa/ 
a sustentabilidade social da comunidade local. 
 
  

RESUMO DOS 
PONTOS-
CHAVE 

 

• O empreendedorismo pode melhorar a sustentabilidade de uma comunidade, 
ao reduzir a migração da população local através de oportunidades de 
emprego, melhorando os programas educativos e de formação profissional, 
combatendo a discriminação de género, aumentando a interação social e o 
trabalho em rede, criando iniciativas para proteger o património social e 
cultural, bem como incentivar o envolvimento dos residentes locais na 
tomada de decisões. 

• A compreensão inadequada do turismo sustentável é um problema comum 
das zonas rurais. 

• Há, com frequência, menos recursos disponíveis nas zonas rurais, tais como 
apoio financeiro, incentivos, recursos, educação e formação. 

• O acesso à Internet é insuficiente em muitas comunidades rurais, o que se 
torna crucial para o sucesso das PME do turismo. 

• O turismo é um dos sectores com maior mão-de-obra intensiva, contribuindo 
para a criação de emprego e para o desenvolvimento económico nas zonas 
rurais. 

• A participação dos residentes locais é essencial para o desenvolvimento e 
crescimento dos negócios turísticos. 

• A coesão e colaboração dos intervenientes e de todos os envolvidos na cadeia 
de distribuição é importante, especialmente nas zonas rurais onde o acesso 
aos recursos (ou seja, o apoio financeiro) é relativamente mais escasso do 
que no meio urbano. 
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QUESTÕES DE AUTOAVALIAÇÃO 

Questão 1: Turismo sustentável … 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 está relacionado com o conceito de desenvolvimento sustentável que integra a 
economia, a sociedade e o ambiente 

Resposta 2 só pode ser implementado em certos tipos de destinos turísticos e empresas 

Resposta 3 aplica-se apenas aos benefícios económicos e ambientais 

Resposta 4 o ecoturismo também são conceitos equivalentes 

Resposta 5 tem como um dos seus principais desafios reduzir o desemprego e a sazonalidade 

Resposta correta: 1, 5 

Questão 2: O empreendedorismo pode melhorar a sustentabilidade de uma comunidade através... 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 redução da migração da população local 

Resposta 2 do combate à discriminação de género 

Resposta 3 do aumento da interação social e do trabalho em rede 

Resposta 4 da criação de iniciativas para proteger o património social e cultural 

Resposta 5 do incentivo ao envolvimento dos residentes na tomada de decisões 

Resposta correta: Todas 
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Questão 3: A melhoria da qualidade dos empregos no turismo pode ser alcançada através da ... 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 redução da sazonalidade do turismo 

Resposta 2 qualificação dos trabalhadores 

Resposta 3 promoção do turismo acessível 

Resposta 4 oferta de oportunidades às pessoas desfavorecidas 

Resposta 5 encorajamento à criação de clusters e redes empresariais 

Resposta correta: 1, 2, 4 

Questão 4: O sucesso das PME do turismo, nas comunidades rurais, depende... 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 da resiliência 

Resposta 2 do acesso à Internet 

Resposta 3 do idade e sexo dos trabalhadores 

Resposta 4 da coesão e colaboração das partes interessadas 

Resposta 5 da participação dos residentes 

Resposta correta: 1, 2, 4, 5 

Questão 5: De acordo com a Agenda da UE para o Turismo Sustentável, os grandes desafios sociais 
associados ao potencial turístico são... 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 promover o bem-estar das comunidades locais 

Resposta 2 incluir a conservação dos recursos culturais 

Resposta 3 melhorar a qualidade dos empregos turísticos 

Resposta 4 limitar os impactos negativos nos destinos turísticos 

Resposta 5 de garantir que o turismo seja acessível a todos 

Resposta correta: Todas 

Questão 6: Um desafio comum nas zonas rurais reside... 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 no apoio financeiro 

Resposta 2 nos incentivos 

Resposta 3 na insuficiente compreensão do turismo sustentável 

Resposta 4 nos poucos recursos disponíveis 

Resposta 5 na educação e formação 

Resposta correta: Todas 
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Pergunta 7: A participação dos residentes locais é essencial para o desenvolvimento e crescimento 
das empresas turísticas porque... 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 aumenta a interação social e o trabalho em rede 

Resposta 2 melhora a sustentabilidade de uma comunidade 

Resposta 3 reduz os custos de vendas 

Resposta 4 reduz a comercialização 

Resposta 5 ganha acesso direto a potenciais clientes 

Resposta correta: 1, 2 

Pergunta 8: As iniciativas que podem ser levadas a cabo pelas PME para criar mudanças sociais nas 
zonas rurais são... 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 fornecer informações sobre outras empresas locais aos clientes 

Resposta 2 alugar as suas instalações para apresentações de projetos de empreendedorismo 
local 

Resposta 3 ter acordos com empresas locais 

Resposta 4 empregar pessoas locais 

Resposta 5 comprar serviços e produtos a nível local 

Resposta correta: Todas 

Pergunta 9: Podemos considerar que uma PME desenvolve medidas de apoio à economia local e dá 
prioridade à aquisição de serviços a agentes no mercado local porque ... 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 fornece informações sobre outras empresas locais aos seus consumidores 

Resposta 2 arrenda o seu espaço para apresentações de projetos empresariais locais 

Resposta 3 tem acordos com comércio local 

Resposta 4 emprega pessoas do local 

Resposta 5 comprar serviços e produtos a nível local 

Resposta correta: Todas 
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OBJECTIVOS DE 
APRENDIZAGEM METODOLOGIA CARGA HORÁRIA 

Como resultado da utilização dos 
materiais deste módulo, os 
aprendentes deverão alcançar os 
seguintes objetivos de aprendizagem: 
 
Conhecimento:  aprender o que é 
a aprendizagem intergeracional; qual 
a relação entre aprendizagem 
intergeracional e sociedade 
sustentável em territórios de baixa 
densidade; o que é 
empreendedorismo intergeracional. 
 
Capacidades: melhoria da 
capacidade de identificar o potencial 
da aprendizagem intergeracional no 
empreendedorismo, a fim de 
incentivar a sustentabilidade em 
territórios de baixa densidade e 
combater o desemprego. 
 
Competências:  desenvolver ideias 
para projetos conjuntos de 
empreendedorismo intergeracional, 
adaptados para projetos de turismo 
sustentável em áreas de baixa 
densidade; assumir a 
responsabilidade de envolver 
pessoas de todas as gerações na 
equipa do projeto. 
 

Aprendizagem autodirigida por meio 
da leitura e do estudo do conteúdo 
do curso e dos recursos 
complementares fornecidos nos 
materiais. Apoio de pares e tutoria 
na plataforma (fórum aberto). 
 
Trabalho de equipa colaborativo no 
sistema de gestão da aprendizagem. 
 
Autoavaliação, mapeamento 
colaborativo de recursos e 
ferramentas eletrónicas de 
laboratório criativo, disponíveis na 
plataforma de e-learning. 

Tempo necessário para estudar o 
módulo: 5 horas 
 
Conteúdo de aprendizagem (estudo 
autónomo): 3 horas (nota: inclui 
leitura dos conteúdos e 
compreensão geral dos mesmos) 
 
Questões de autoavaliação: 15 inclui 
perguntas de autoteste dentro do 
módulo, mas adicionalmente 
contempla questões mais profundas 
em torno de riscos relativos a uma 
ideia de negócio específica, fontes de 
financiamento, etc., etc. 
 
Atividades de aprendizagem: 1h 45m 

• Sustentabilidade 
• Empreendedorismo 
• Plano de Negócios 
• Gestão financeira 
• Aprendizagem intergeracional 

TABELA DE CONTEÚDOS 
 
2.1 Caminhos do empreendedorismo nas zonas rurais para uma sociedade sustentável 
2.2 Promover o Empreendedorismo Turístico em Áreas Rurais para Mulheres e Jovens Adultos 
2.3 Empreendedorismo entre Mulheres e Jovens Adultos: uma forma de combater o desemprego 

Palavras-Chave 
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  INTRODUÇÃO 

Este módulo fornece uma introdução ao empreendedorismo para mulheres e jovens adultos, e os benefícios deste para 
as zonas rurais subpovoadas.  

A secção 2.1 analisa os percursos do empreendedorismo para uma sociedade sustentável nas zonas rurais e como os 
empreendedores ou potenciais empreendedores podem adotar uma nova ideia de negócio ou uma empresa numa fase 
inicial nas áreas da cultura, turismo ou património e domínios afins. 

Este processo pode envolver uma avaliação dos recursos culturais, turísticos e patrimoniais de uma área, ou dos 
negócios existentes, através da qual podem identificar-se novas oportunidades de negócio. Pode também implicar uma 
pesquisa de mercado entre os consumidores sobre as ofertas existentes de turismo / cultura / património e identificação 
de tendências de mercado atuais ou emergentes no sector. Em todas as fases, a aprendizagem intergeracional deve ser 
uma parte essencial deste processo de investigação. As gerações mais velhas são uma fonte muito rica de conhecimento, 
habilidades e competências em termos de cultura, turismo ou património que pode ser aproveitada e explorada de 
forma sustentável em benefício de jovens e mulheres empreendedoras, preservando ao mesmo tempo a língua, cultura 
e património para as gerações futuras. 

A motivação dos empreendedores é muito importante e pode surgir outro caminho para o empreendedorismo através 
de um interesse ou competência pessoal. 

A secção 2.2 analisa mais amplamente o empreendedorismo entre mulheres e jovens adultos em zonas rurais. Aspetos 
como os traços e características do empreendedorismo são considerados como fatores de sucesso. Inovação, 
pensamento crítico e geração de ideias são também explorados. Estas questões podem ajudar os empreendedores a 
explorar e validar melhor as suas ideias numa fase inicial, assegurando ao mesmo tempo a inovação contínua e orientada 
para resultados em negócios em fase de lançamento e em empresas em fase inicial. A produção Lean (Start-Up) também 
será abordada. 

Finalmente, a secção 2.3, aborda a gestão do empreendedorismo, onde é delineada a importância do planeamento 
empresarial e de um plano financeiro eficaz bem como uma gestão financeira contínua. Os utilizadores considerarão 
fontes de financiamento, fatores de risco ao nível do negócio e da modelação financeira, bem como exemplos de 
modelos empresariais sustentáveis. 

 

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) *** 
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CONTEÚDO 
Uma síntese das potencialidades dos conteúdos é fornecida no Mapa do Conceito na figura seguinte (nota: o mapa na 
figura seguinte tem um enfoque financeiro, mas (caso a sua utilização esteja de acordo com os parceiros) pode ser 
ajustado conforme acordado / sendo necessário incluir os percursos de empreendedorismo e inovação / criatividade: 
 
Figura 4: Mapa conceptual para o Módulo 2 (imagem legível última página) 

 

2.1 Caminhos do empreendedorismo nas zonas rurais para uma sociedade 
sustentável 
 
2.1.1 Diferentes abordagens ao Empreendedorismo Turístico destinadas a Mulheres e Jovens 
Empreendedores  
Introdução 

• Que abordagens poderá seguir como Empresário ao Iniciar o seu próprio negócio? 
o Realizar uma análise aos recursos turísticos / culturais / patrimoniais da região para identificar novas 

oportunidades de negócio 
o Realizar uma análise às empresas e redes de turismo / cultura / património existentes numa região 

para identificar lacunas no mercado  
o Desenvolver pesquisas junto dos consumidores sobre as ofertas de turismo / cultura / património 

existentes para identificar potenciais oportunidades de negócio 
o Estudar as tendências de mercado existentes em torno do turismo / cultura / património para 

identificar potenciais oportunidades 
• Identificar, validar e criar um projeto turístico/cultural/patrimonial que se baseie num interesse ou aptidão 

pessoal. 
• Assumir um negócio existente de turismo / cultura / património  
• Assumir um negócio de turismo / cultura / património proveniente da família / afinidades. 

Família, Amigos, Iludidos

Fundos Próprios dos Promotores

Subvenção de ajuda (Nacional e UE)

Particular / Investidores Anjo
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Etc. etc. etc. Etc.
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2.1.2 Diferentes abordagens de Empreendedorismo para Mulheres e Jovens Empreendedores 
 
Introdução 

Existem várias formas diferentes de empreender ou fontes de inspiração no que diz respeito à criação de negócios nas 
zonas rurais com base em áreas de turismo, cultura ou património. No entanto, deve haver uma forte motivação inicial. 
Porque é que se está sequer a pensar num novo negócio centrado na cultura, no património ou na língua? 

Acredita que o turismo, a cultura e o património são valiosos, e por isso considera que é necessário mantê-los no 
presente e transmiti-los em benefício das gerações futuras? 

Para os diferentes percursos ou caminhos do empreendedorismo, a investigação é o ponto de partida. O recurso à 
investigação secundária da informação existente proporcionará determinadas informações, mas é mais provável que a 
investigação primária ofereça as melhores perspetivas em termos de oportunidades de empreendedorismo numa região.  

Existem muitas fontes de informação relativamente à forma de estruturar uma investigação primária eficaz que poderá 
encontrar em fontes como Malhotra et al. (1999), que menciona Naresh K. Malhotra, um especialista nesta matéria. 
Embora as metodologias de investigação estejam para além do âmbito deste módulo, os pontos-chave a considerar 
incluem: 

• Ter um objetivo claro em termos da informação necessária para a pesquisa. 

• Como irá assegurar a qualidade da informação (entrevistas estruturadas ou não estruturadas, entrevistas de 
profundidade, grupos focais, questionários (fechados ou abertos, quantitativos ou qualitativos), grupos focais, 
observação, etc.)? 

• Como irá analisar os dados recolhidos e aplicá-los no apoio à tomada de decisões? 

Que abordagens poderá adotar como Empresário ao Iniciar o seu próprio negócio? 

Uma primeira abordagem consiste em proceder à análise dos recursos turísticos / culturais / patrimoniais da região. Isto 
pode incluir cultura, música, tradições, paisagem natural e física, pessoas, língua, etc., ao mesmo tempo que identifica 
igualmente oportunidades através das quais pode desenvolver um novo produto ou serviço de turismo / cultura / 
património. 

Em segundo lugar, poderia examinar empresas e redes de turismo / cultura / património existentes na região e identificar 
carências no mercado ou áreas onde possa melhorar ou acrescentar valor a esses mercados / empresas / redes, tais 
como: novos modelos de negócio, uma gama de ofertas alargada, inovação em termos de marketing, gestão, produto / 
serviço, etc. 

Em terceiro lugar, pode realizar uma pesquisa junto dos consumidores turísticos, incluindo visitantes, amigos, família, etc., 
sobre as suas atitudes e vertentes do turismo que apreciam / não apreciam / não encontram, identificando assim potenciais 
oportunidades de negócio 

Outra abordagem é efetuar um estudo sobre as tendências emergentes de mercado relativas ao turismo / cultura / 
mercados patrimoniais e criar um negócio para explorar as oportunidades existentes (por exemplo, turismo-experiencial 
e atitudes tomadas pelo consumidor turístico). 

Outra forma é resolver problemas ou potenciais problemas e colmatar carências nas empresas de turismo / cultura / 
património existentes (economizando tempo e dinheiro às pessoas (consumidores e fornecedores) e tornar as suas 
experiências de turismo / cultura / património mais agradáveis). 
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Outra abordagem adequada ao empreendedorismo turístico consiste em identificar, validar e criar um novo empreendimento 
turístico/cultural/patrimonial que se baseie num interesse ou aptidão pessoal. 

Pode também identificar empresas de turismo / cultura / património existentes que pode adquirir e gerir. 

Finalmente, poderá investigar o mercado e a viabilidade técnica de assumir um empreendimento turístico / cultural / 
patrimonial existente na família / relacionados consigo. 

Estas atividades de investigação podem beneficiar significativamente se incorporar a aprendizagem e o conhecimento 
intergeracional - ou seja, não deixe de recorrer às gerações mais velhas e às pessoas que são ricas em termos de 
conhecimentos, competências e aptidões em torno da cultura, património e língua, etc. Frequentemente possuem vastos e 
profundos conjuntos de informações que não se encontram registadas em parte alguma, mas que, pelo contrário, são 
transmitidas de gerações anteriores. 

Têm informações e conhecimentos sobre recursos naturais "antigos" ou esquecidos, costumes, língua, etc., etc., que podem 
ser reformulados, revitalizados ou reinventados. A sua experiência também pode ajudar a dar contexto e significado a 
recursos que podem ser mal compreendidos e subvalorizados. Por outro lado, até se comprometerem mais diretamente 
com os empresários, as gerações mais antigas podem não se aperceber da profundidade de informação e conhecimento que 
possuem. As diferentes gerações também poderão ter diferentes experiências ou expectativas no que respeita ao seu 
envolvimento com o turismo, negócios culturais e patrimoniais, pelo que também é importante reconhecer este aspeto 
como parte de qualquer percurso de empreendedorismo. 

 
 
ACTIVIDADE DE APRENDIZAGEM 2.1. 
Percurso do Empreendedorismo: 
Já identificou uma oportunidade de negócio de turismo, cultura ou património? Que 
trabalho de investigação necessita para conduzir essa ideia do conceito à comercialização? 
É essencial considerar os contributos das gerações mais antigas como parte do seu plano 
de investigação! 
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2.2 Promover o Empreendedorismo Turístico em Áreas Rurais para Mulheres e 
Jovens Adultos 
 
2.2.1 Ser um Empreendedor 
 
Existem muitas e possíveis definições de Empreendedorismo, incluindo: 
 
" O processo que visa criar algo novo com valor, dedicando para tal o tempo e o esforço necessários, assumindo os 
riscos financeiros, psíquicos e sociais que o acompanham e beneficiando das recompensas resultantes da satisfação e 
independência monetária e pessoal" (Hisrich & Peters, 1998). 
 
"Aquele que assume a responsabilidade e o risco de uma operação comercial com a expectativa de obter lucro. O 
empreendedor geralmente decide sobre o produto, adquire as instalações e reúne a força de trabalho, o capital e os 
meios de produção. Se o negócio tiver sucesso, o empreendedor colhe a recompensa dos lucros; se falhar, eles /ela 
assumem a perda" (Microsoft® Encarta® Encarta® 1998 Encyclopaedia). 
 
2.2.2 Sinais e Características de um Empreendedor 
 
É justo dizer que os empreendedores são oportunistas e estão atentos às oportunidades de negócio em vez de 
arriscarem. Frequentemente procuram oportunidades, independentemente dos recursos atualmente sob controlo.  
 
Os empreendedores são geralmente aventureiros e ativos e estão frequentemente inquietos e facilmente 
aborrecidos. Como consequência, são geralmente pró-ativos, inovadores, geradores de ideias com boas capacidades 
organizacionais e prosperam graças à mudança. Os empreendedores também são responsáveis, têm necessidade de 
alcançar objetivos, têm poder e estão empenhados em levar a cabo um projeto. Finalmente, um empresário está 
disposto a adotar uma ambiciosa estratégia financeira. 
 

Figura 5: Características dos empreendedores: com base numa imagem de Studiousguy.com 
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  2.2.3 O Sucesso e o Empreendedor 
 
Os empreendedores têm geralmente um forte sentido de concretização e realização pessoal. São independentes e 
podem criar/tomar as suas próprias decisões e ser o seu próprio patrão. No caso de um empreendedor social, têm o 
benefício adicional de dar algo em troca à sociedade. 
 
No entanto, apesar destas vantagens, há também vários desafios que se colocam ao empreendedor. O sucesso e, 
portanto, os rendimentos nunca são garantidos. Os empreendedores devem estar dispostos a trabalhar arduamente 
e durante longas horas e devem estar dispostos a gerir todos os aspetos do negócio. Isto conduz ao stress e à 
pressão e à possibilidade da ocorrência de erros de gestão. Uma vez que os empreendedores podem não possuir 
todas as competências empresariais globais necessárias para iniciar e desenvolver um negócio, esta falta de 
experiência pode conduzir a: 
 

• ausência de uma estratégia ou plano bem como um crescimento descontrolado; 
• Má estrutura de gestão de preços / custos, bem como insuficiência de receitas; 
• Fracas estratégias tanto a nível de vendas e marketing como de gestão; 
• Ausência de uma avaliação adequada dos possíveis riscos; 
• Fraca localização; 
• Incapacidade de gerir eficazmente as pessoas; de gerir o tempo e de saber delegar; 
• Desafios na gestão do crescimento. 

 
A revista Inc. afirma: "O empreendedorismo é mais mundano do que por vezes é retratado ... não é preciso ser uma 
pessoa de proporções míticas para ser realmente muito, bastante bem-sucedido na construção de uma empresa". 
 
2.2.4 Inovação 
 
A inovação envolve a transformação de novos conhecimentos num novo produto, processo ou serviço e a colocação 
deste produto, processo ou serviço em utilização efetiva" (Trott 2005 citado por Johnson et al. 2011). 
 
Sawhney et al. (2006) olham para a inovação em sentido amplo denominando-a "inovação empresarial" e definem-na 
como "a criação de um novo valor substancial para os clientes e para a empresa através da mudança criativa de uma ou 
mais dimensões do sistema empresarial". 
 
Isto poderia ser considerado como uma boa definição porque, embora haja sem dúvida um forte enfoque no valor para 
o cliente em termos de inovação/práticas de DNP (Desenvolvimento de Novos Produtos), o negócio não tem de ser 
excessivamente dedicado aos clientes e pode introduzir novos produtos, processos e sistemas quando também beneficia 
a empresa, ou seja, 'inovar para obter lucros' Andrew & Sirkin (2003).  Sawhney et al. referem que a sua definição de 
inovação apresenta três caracterizações, nomeadamente: 
 

• Inovação empresarial é sobre valor novo, não sobre coisas novas 
• A inovação empresarial está disponível em muitos tipos de gostos 
• A inovação empresarial tem um carácter sistémico 

 
A inovação apenas em termos de Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP) não é suficiente e as empresas devem 
também inovar em termos de processos, organização, produção e comercialização, transformando-a num elemento-
chave da sua estratégia. A necessidade de inovar, ou a inspiração para a inovação, provém de uma ampla variedade de 
fontes (ou como Sawheny et al. sugerem, provém de muitos sabores) como, por exemplo:  

 
• As condições de mercado mudam (alterações das preferências dos consumidores, boom económico e ciclos 

de falência, alterações demográficas (migrantes, diferentes estruturas familiares, etc.), etc.;  
• Vantagens profissionais/sectoriais (por exemplo, cultura, património, recursos naturais e clusters ou redes 

empresariais) criam oportunidades; 
• Fatores legislativos;  
• As inovações de produtos ou serviços conduzem a inovações de processos, organizacionais e de marketing;  
• Benchmarking em relação a outras empresas / indústrias;  
• Etc. 
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Em termos de inovação, é essencial " recolher boas ideias" de diversas origens, como sugerido por Hargadon e Sutton 
(2000) e Hering e Phillips (2006). Os empresários precisam de 'sair, olhar, perguntar e ouvir' (Drucker 2002), e 'trabalhar 
analiticamente o que a inovação tem de suprir para satisfazer uma oportunidade', bem como 'olhar para os potenciais 
utilizadores para estudar as suas expectativas, valores e necessidades'. 
 
Em termos de inovação, é útil, sempre que possível, dar-lhe uma estrutura. Idealmente, a utilização de equipas 
multifuncionais (e no contexto do projeto Inside-T, aprendizagem intergeracional) pode levar à fertilização cruzada e à 
aprendizagem múltipla. Contudo, para as pequenas empresas, onde muitas pessoas dentro de uma organização têm 
muitas funções diferentes, tal pode representar um desafio. 
 
Uma abordagem estruturada da inovação, sempre que possível, proporciona um foco mais acentuado em termos de 
inovação e uma melhor definição de prioridades, o que vai para além de novos produtos. Pode também apoiar o 
desenvolvimento de um canal de inovação ou, como descrito por Kanter, (2006) uma "Pirâmide de Inovação" que 
demonstra a importância de combinar/misturar a inovação incremental e organizacional com as inovações mais 
significativas dos produtos. As ideias não utilizadas atualmente devem ser constantemente recicladas como sugerido por 
Hargadon e Sutton (2000) que recomendam uma metodologia de "Fábrica de Inovação" onde as ideias são " captadas, 
mantidas vivas, consideradas para novas utilizações e testadas quando tal se justifique". 
 

Figura 6: A Pirâmide da Inovação (Kanter) 
 

A Pirâmide da Inovação 
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Para que a inovação funcione dentro de uma empresa é necessário um apoio visível, significativo, da liderança, recursos 
adequados e suficientes, funções e responsabilidades definidas, uma metodologia de implementação estratégica, etc., 
etc. O financiamento da inovação é outro desafio a considerar. As empresas não devem ser complacentes em termos 
de inovação, uma vez que os seus concorrentes podem ultrapassá-las, e devem comparar-se regularmente com a 
concorrência, tanto com a atual como com a potencial. 
 
A inovação nem sempre terá um resultado positivo porque o mercado pode não estar preparado, os gostos podem 
mudar, a tecnologia/competências podem não estar atualmente disponíveis, a legislação pode dificultar o 
desenvolvimento, etc. 
 
 
 

Algumas Grandes 
Apostas 

Estratégicas

Portfólio de Novos 
Empreendimentos, 

Protótipos, Projectos

Diversos Ganhos Rápidos 
Incrementais e Melhorias 

Permanentes



 

 

30 

Este projeto [2019-1-PT01-KA202-061451] foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. 
A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela 
utilização que dela possa ser feita. 

 
  

2.2.5 Empreendedorismo Intraempresarial 
 
Os intraempreendedores são empregados dentro de um ambiente organizacional enquanto que um empresário é 
alguém que é o seu próprio patrão e é e o líder da operação. Empreendedorismo Intraempresarial está relacionado 
com iniciativas de mudança adotadas dentro de uma empresa pelas pessoas que trabalham nessa organização. 
 
Hisrich e Peters definem-no da seguinte forma: "Empreendedorismo Intraempresarial é empreendedorismo dentro de 
uma organização existente" e isto implica que novas iniciativas, criatividade, e dinamismo que aumentam a competência 
organizacional são intraempreendedores. Intraempreendedores são normalmente encontrados em empresas que 
incentivam a experimentação, admitem o fracasso, reconhecem o sucesso e partilham a riqueza. 
 
As empresas enfrentam hoje em dia uma híper-competição. Precisam de inovação e de um espírito intraempresarial 
para colmatar a lacuna entre a procura do mercado e a capacidade produtiva da organização. Para os empresários é, 
portanto, importante encorajar a inovação dentro da sua empresa, particularmente através da utilização da 
aprendizagem intergeracional. 
 
O empreendedorismo intraempresarial é também tipicamente encontrado nas empresas que praticam a " Inovação 
Aberta". Em termos de inovação, as redes de clusters e as ligações entre pequenas e microempresas e instituições de 
ensino superior e investigação (inovação aberta) podem, potencialmente, ultrapassar défices de recursos e 
conhecimentos para as pequenas empresas. No entanto, embora a inovação aberta possa ter muitas vantagens potenciais 
para as pequenas e microempresas, muitas empresas ainda se mostram relutantes em participar porque receiam ser 
exploradas de alguma forma por um parceiro de nível superior em qualquer aliança existente. 
 
2.2.6 Critical Thinking (Pensamento Crítico) e Disposição para Descobrir 
 
Critical Thinking (Pensamento Crítico) analisa como estruturar em prol de um bom clima empresarial, como tomar 
decisões eficazes e como gerir a inovação. 
 
“Critical thinking" O pensamento crítico é a modalidade de pensamento - sobre qualquer assunto, conteúdo ou 
problema - em que o pensador melhora a qualidade do seu pensamento ao assumir habilmente as estruturas inerentes 
ao pensamento e ao impor-lhes padrões intelectuais" (Paul, Fisher e Nosich, 1993). 
 
Há três componentes importantes para o pensamento crítico: conhecimento, aptidões e atitude. As seguintes atitudes 
não são invulgares, mas constituem um obstáculo ao pensamento crítico:   
 

• "Prefiro que me deem as respostas corretas do que ser eu próprio a descobri-las"  
• “Não gosto de pensar muito nas minhas decisões, pois confio apenas nos meus pressentimentos ou no meu 

instinto pessoal”.  
• "Não costumo rever os erros que cometi"  
• "Não gosto de ser criticado".  

 
Para melhorar o nosso pensamento, temos de reconhecer a importância de refletir sobre as razões da convicção e da 
Acão. Devemos também estar dispostos a participar no debate, quebrar velhos hábitos, e lidar com as complexidades 
linguísticas e conceitos abstratos. O pensamento crítico pode ajudar-nos a adquirir conhecimentos, melhorar as nossas 
teorias e reforçar os nossos argumentos. Podemos usar o pensamento crítico para melhorar os processos de trabalho 
e aperfeiçoar as instituições sociais. Algumas pessoas acreditam que o pensamento crítico impede a criatividade porque 
requer seguir as regras da lógica e da racionalidade. Isto é um conceito errado. O pensamento crítico é bastante 
compatível com o pensamento "out-of-the-box (pensar fora da caixa)", desafiando o consenso e perseguindo abordagens 
menos populares. O pensamento crítico é, quanto muito, uma parte essencial da criatividade, porque precisamos de 
pensamento crítico para avaliar e melhorar as nossas ideias criativas. 
 
Na prática, o Pensamento Crítico exige que se afiem as capacidades de questionar, como se segue:  
 
Questione os seus pressupostos. Fazemos muitas suposições sobre quase tudo. É a forma como o nosso cérebro 
processa certas parcelas de informação, e como nos damos bem na vida quotidiana. Poder-se-ia dizer que são a base 
do nosso quadro crítico. Mas e se essas suposições se revelarem erradas, ou pelo menos não forem inteiramente 
verdadeiras? Então todo o alicerce precisa de ser reconstruído, de baixo para cima 
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Não recolher informação com base na autoridade até ter sido pessoalmente investigada. Tal como as suposições, a 
recolha de informação com base na autoridade pode ser útil. Em vez de verificarmos tudo o que alguém afirma, 
tendemos a rotular a informação como proveniente de uma fonte fidedigna ou não fidedigna. Isto impede-nos de 
verificar duas vezes cada informação que nos chega, poupando tempo e energia. Mas também nos impede de chegar ao 
fundo das questões quando nos apercebemos que provêm de uma fonte de confiança, mesmo quando não provêm. 
 
Habitue-se a usar o seu instinto para investigar informações questionáveis. Em breve, construirá um bom senso do que 
merece mais investigação e do que determinou ser verdade através do seu próprio julgamento. 
 
Questione certas matérias. Fazer perguntas é fundamental para o pensamento crítico. Se não souber que perguntas 
fazer, ou se não fizer as perguntas em primeiro lugar, poderá muito bem não obter resposta. Encontrar a resposta, e 
descobri-la com elegância, é a essência do pensamento crítico. 
 
Coloque-se no lugar dos outros. A empatia pode também ajudá-lo a desenvolver as suas capacidades de pensamento 
crítico. Quer esteja a melhorar as suas táticas de negociação ou a compreender melhor a documentação, colocar-se no 
lugar dos outros ajudá-lo-á a imaginar as suas motivações, aspirações e perturbações. Pode usar esta informação para 
obter vantagem, ser persuasivo, ou simplesmente ser uma pessoa melhor. A empatia dispensa a insensibilidade 
 
Compreenda todas as suas opções. Quando pretender usar as suas capacidades de pensamento crítico para agir - ajuda 
saber quais são as suas opções. Coloque-as todas à disposição, e depois pondere as opções. 
 
Erre até ser bem-sucedido. Seja destemido perante o fracasso. O fracasso é apenas mais uma forma de descobrir o que 
não funciona. Use o fracasso a seu favor, aprendendo com ele.   
 
O pensamento crítico é importante para os empreendedores porque lhes dá uma capacidade de pensar de forma clara 
e racional. É também muito importante na nova economia do conhecimento. É preciso ser capaz de lidar com as 
mudanças de forma rápida e eficaz. A nova economia coloca exigências crescentes às capacidades intelectuais flexíveis, 
e à capacidade de analisar informação (tais como Sistemas Inteligentes de Informação Geográfica e de Localização) e 
integrar diversas fontes de conhecimento na resolução de problemas. 
 
O pensamento crítico promove a criatividade. Encontrar uma solução criativa para um problema não implica apenas ter 
ideias novas. Tem também de se verificar que as novas ideias que estão a ser geradas são úteis e relevantes para a tarefa 
a realizar. O pensamento crítico desempenha um papel crucial na avaliação de novas ideias, selecionando as melhores e 
modificando-as, se necessário. 
 
Finalmente, o pensamento crítico é crucial para a autorreflexão.  
 
Ver o vídeo sobre Pensamento Crítico “Critical Thinking”: 
https://www.ted.com/talks/johnny_lee_demos_wii_remote_hacks?language=en    
 
O pensamento crítico e a vontade de explorar também apoia a investigação em marketing em termos de deteção e 
identificação de consumidores, utilizadores, ou exigências dos consumidores. A primeira questão que os 
empreendedores devem colocar a si próprios quando pensam num novo produto ou serviço é: quem precisa dele? 
 
2.2.7 Geração de ideias 
 

Figura 7: Técnicas de Criatividade (Imagem de Slideshare.net) 
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  Tal como o pensamento crítico, a geração de ideias pode ajudar-nos a adquirir conhecimentos, a melhorar conceções, e 
a reforçar argumentos. Podemos utilizar a geração de ideias para criar produtos e serviços, aperfeiçoar processos de 
trabalho, melhorar e mudar o negócio e as atividades de vendas / marketing, etc. 
 
Entre as questões-chave que qualquer empresário pode colocar a si próprio para gerar ideias, incluem-se: Porquê aceitar 
o status quo - existe alguma forma melhor? Por outro lado, os problemas fornecem novas ideias. Então..., há mais do que 
uma maneira de resolver um problema ou responder a uma pergunta que eu tenho sobre a minha oportunidade de 
negócio? 
 
É importante que os empreendedores compreendam que os erros e os obstáculos fazem parte do progresso e, ao 
pensar em novas formas de fazer as coisas, nada se torna disparatado. 
 
Para explorar plenamente as oportunidades, é importante que os empreendedores reconheçam potenciais barreiras à 
geração de ideias, tais como procurar uma única resposta correta e, de facto, concentrarem-se sempre na abordagem 
lógica. Se os empreendedores estão sempre a seguir as normas e a ser sempre práticos, então não estão a correr riscos, 
não estão a jogar jogos e, isso não lhes trará ideias frescas ou novas. Duas barreiras finais são o medo de correr riscos, 
bem como de pensar que não se é criativo. 
 
Segundo Linus Pauling, a melhor maneira de ter boas ideias é ter muitas ideias e há muitas formas ou metodologias para 
encorajar a geração de ideias dentro de uma organização, incluindo: 
 

• Seis chapéus de reflexão: https://blog.iqmatrix.com/six-thinking-hats    
• 6:3:5 Método https://www.linkedin.com/pulse/creativity-technique-thats-better-than-brainstorming-6-3-5-

samuel   
• O Burlão https://www.designorate.com/a-guide-to-the-scamper-technique-for-creative-thinking/   

 
Existem muitas outras metodologias, tais como as delineadas em: https://www.cleverism.com/18-best-idea-generation-
techniques/  
 
2.2.8 Lean Production (Start-up)  
 
A ideia por detrás do Lean Production Start-up é iniciar um "protótipo funcional" de um produto ou serviço, a fim de 
poupar tempo... e dinheiro 
 
O vídeo de Eric Ries sobre o Lean Start-up ajuda os espectadores a compreender a noção e o método do Lean Start-up 
https://www.youtube.com/watch?v=J4rOdxoCnwY  
 
Como descrito no artigo da HBR (Harvard Business Review) “Why the Lean Start-up Changes Everything,” 
https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything, o lean start-up foi apresentado como o modelo de 
negócio / desenvolvimento para o cliente / solução de desenvolvimento ágil onde os empreendedores podiam: 

• Primeiro, mapear as suas possibilidades acerca do seu modelo de negócio e depois testar estas hipóteses com 
os consumidores no terreno (desenvolvimento cliente)  

• Utilizar uma metodologia de desenvolvimento iterativo e incremental (desenvolvimento ágil) para construir o 
produto. Esta metodologia permitiu às empresas em fase de arranque construir Produtos Minimamente Viáveis 
(Minimal Viable Products - MVP) - protótipos incrementais e iterativos - e colocá-los à frente de um grande 
número de consumidores para obter feedback imediato 

• Descobrir quais os pressupostos errados (como inevitavelmente acontece). Contudo, o resultado não se 
traduziu numa crise; constituiu um evento de aprendizagem chamado pivot - e uma oportunidade para mudar o 
modelo de negócio. 

Sobre um tema associado, o pensamento do design procura criar um ciclo curto para o desenvolvimento de um novo 
produto, considerando o futuro consumidor ou utilizador como codesenhador ou coprodutor. Um guia muito visual 
para o pensamento do design, centrado em questões relacionadas com a imagem, mas realmente útil para se ter uma 
ideia do processo, está disponível em: http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2014/06/design-thinking.pdf  
 
ACTIVIDADE DE APRENDIZAGEM 2.2. 
Inovação, Geração de Ideias e Criatividade: 
Para um determinado elemento específico do seu negócio (produto, serviço ou 
processo) utilize uma Geração de Ideias ou uma Técnica de Criatividade à sua escolha 
para acrescentar valor ao elemento selecionado. 
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2.3 Empreendedorismo entre Mulheres e Jovens Adultos: uma forma de combater o 
desemprego 
 
2.3.1 Introdução à Unidade 2.3. 
 
Na primeira parte deste Módulo (U2.1) terá considerado as suas motivações para criar um negócio com um foco no 
turismo rural, património e/ou cultural. 
 
Também terá realizado algum trabalho na validação da conceção da ideia, em termos da procura do mercado, bem 
como a sua viabilidade técnica e financeira. Se esta análise ou validação inicial tiver comprovado o conceito, então 
deverá estabelecer um roteiro ou um plano para a sua implementação. Este assumirá normalmente a forma de um 
plano de negócios. 
 
 
2.3.2 Desenvolver um Plano de Negócios e o que ele poderá fazer por si 
 
Um plano de negócios deve evoluir constantemente, e deve analisar e definir continuamente o valor do seu (projeto) 
empreendimento turístico, cultural e patrimonial. Para além deste módulo, poderá aplicar os conhecimentos adquiridos 
noutros módulos do programa de modo a desenvolver um negócio robusto e sustentável. As rubricas do Plano de 
Negócios encontram-se abaixo. 
 
Nota: As questões financeiras delineadas no resto deste módulo que se segue, são diretamente influenciadas por outros 
aspetos do negócio e devem fazer parte de um plano de negócios global e abrangente. Este não tem de ser um 
documento grande ou longo, mas deve, no entanto, ser abrangente em termos de abordagem a questões-chave do 
negócio. Um Plano de Negócios abordará questões tais como: 
 

- Introdução ao Negócio / Antecedentes 
- Análise de Mercado - A Oportunidade  
- Análise Competitiva 
- Estratégia  
- Descrição do projeto / Oferta 
- Impactos sociais e sustentabilidade (se pertinente) 
- Marketing e Vendas  
- Operações / Elementos Técnicos  
- Equipa 

2.3.3 Perceber os Requisitos Financeiros de uma Empresa e Identificar as Fontes de Financiamento 
Adequadas 

Tendo analisado a sua oportunidade de negócio numa área relacionada com o turismo, cultura, património ou línguas, 
e tendo validado a procura e viabilidade do mercado, deve então identificar que financiamento necessita para o seu 
negócio (ideia) e quais são as possíveis fontes de financiamento para o negócio. 

Abaixo estão alguns requisitos financeiros típicos de uma PME e possíveis fontes de financiamento. 
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Tabela 1: Necessidades financeiras e possíveis fontes de financiamento 

 
Requisitos financeiros (exemplos) Origens de fundos (exemplos) 
Financiamento ao desenvolvimento 

- Protótipo 
- Análise de Viabilidade 
- Desenvolvimento do MVP 
- Etc. 

Custos Diretos do Produto  
- Matéria-prima, componentes, etc. 

Despesas gerais  
- Marketing & Promoção (Marketing Geral, 
Feiras & Exposições, Website, Brochura & 
Materiais de Comunicação) 
- Propriedade Jurídica e Intelectual (patente) 
- Distribuição 
- Material de escritório / Papelaria 
- Transportes, Viagens, Alojamento e 
Alimentação 
- Comunicações (Telefone, Internet, Banda 
Larga, Serviços de Cloud Computing) 
- Seguros (Produto, Geral, Escritório, Etc.) 
- Aluguer 
- Serviços de abastecimento (Eletricidade, 
Água, Outros) 
- Custos de contabilidade, bancários e 
financeiros 
- Taxas profissionais (regulamentares, Etc.) 
- Diversos, e outros 
- Investigação e Desenvolvimento 
- Crescimento das Vendas e Marketing 
(Internacionalização) 

Custos de pessoal 
- Custos diretos de pessoal (incluindo encargos 
fiscais) 
- Custos Indiretos de Pessoal 
- Comissões 
- Opções de Partilha, Etc. 

Equipamento e bens 
- Instalações 
- Maquinaria 
- Instalações e Acessórios 
- Hardware & Software 

Fundo de maneio 
Etc., Etc. 

• Capital Próprio do promotor 
• (Tax breaks for promoters)  
• Friends, Family, Fools 
• Competitions 
• Accelerator programmes 
• Grant aid 
• Grant Aid (other) 
• Private/angel investors,  
• Venture capital funds,  
• Crowdfunding 
• EU funding (e.g. H2020),  
• Retained earnings 
• Empréstimos bancários (hipotecas) 
• Outros Empréstimos 
• Peer Lending 
• Impact funds (para negócios do sector social 

etc.) 
• Invoice Discounting / Factoring 
• Leasing 
 

 
Não se pode " preparar " para isto. É um caso de compreender a natureza do negócio, entender as suas próprias 
capacidades, estabelecer expectativas realistas e olhar para o empreendimento planeado de uma forma lógica. As 
necessidades financeiras têm de ser acompanhadas por fontes de financiamento adequadas.  
 
Cada fonte de financiamento acima indicada é potencialmente adequada, dependendo do ciclo de vida do negócio, da 
dimensão do negócio, do seu nível de conhecimentos e competências (bem como da equipa), do nível de mercado e 
da sua validação em termos do mercado, do nível de tração do mercado, etc. 
 
Com base nas suas análises até à data, onde, na sua opinião, pode um empreendedor, com conhecimentos e 
competências turísticas, obter financiamento para desenvolver uma nova experiência de férias culturais 'imersiva'? 
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As prováveis fontes de financiamento incluem os capitais próprios do Promotor / Amigos, Família, Insensatos / 
Concursos / Programas Aceleradores. O empreendedor precisará, no entanto, de " arrancar com o projeto" 
inicialmente para provar e validar a solução, verificar se existe uma necessidade real do mercado e contratar um grupo 
de consultores ou uma equipa. 
 
Outras fontes possíveis: Ajudas sob a forma de subvenções (estudo de viabilidade) / Investidores privados ou 
investidores que se mostram interessados (mais provavelmente interessados quando o mercado e a viabilidade 
estiverem validados, e se existir um conselho consultivo) / possivelmente Fundos de Investimento (para projetos que 
possuam dimensão em termos sociais). 
 
As fontes pouco adequadas, neste caso, incluiriam: Ganhos retidos / Empréstimos bancários (hipotecas) / Outros 
empréstimos / Empréstimos de parceiros. 
 
2.3.4 Compreender a Modelação Financeira 
 
Tendo analisado exaustivamente o mercado, as questões técnicas e operacionais relacionadas com o negócio, deve  
 

• Apresentar a oportunidade aos parceiros interessados (investidores, bancos, sócios, fornecedores, etc.) 
mostrando que o projeto assenta na realidade 

• Mostrar que é possível desenvolver, crescer e dimensionar a oportunidade de negócio 
• Demonstrar capacidade de 'executar' e gerir vendas e tesouraria (isto é, capacidade de gerir o cash-flow) 

 
Isso exige o desenvolvimento de modelos de Receitas e Despesas incluindo modelos de Gestão e Receitas o que pode 
ser realizado através de ferramentas incluindo um esboço em Excel de planeamento financeiro incluindo Cash-flow, 
Ganhos e Perdas e Balanço. Com estas ferramentas será possível conduzir uma Análise Financeira e dar suporte às 
questões de Gestão Financeira nas empresas. 
 
Poderá preparar um conjunto coerente de projeções de suporte a um planeamento financeiro prático para o negócio, 
bem como assegurar o financiamento necessário, utilizando em anexo o esboço de modelo Excel de Planeamento 
Financeiro (com fórmulas incorporadas) para Projeções de Cashflow, P&L (Demonstração de 
Resultados) e Balanço (Ferramenta 1 (Anexo 1)): 
 
Através do modelo Excel (fornecido em anexo (com fórmulas incorporadas)) para Projeções de Cashflow, P&L e 
Balanço, deverá ser capaz de avaliar os seus requisitos de financiamento e ensaiar uma Projeção de Cashflow inicial 
para a sua Empresa. Embora a ajuda de um formador possa ser necessária, é necessário compreender os números por 
detrás da empresa e assumir a propriedade/responsabilidade pela sua compreensão/gestão. 
 
Precisará de recolher/analisar informações, à medida que avança para o seu objetivo de criação de uma empresa ( 
sociedade). Adicionalmente, à medida que a empresa se desenvolve, descobrirá que o modelo empresarial e financeiro 
e talvez o serviço/produto inicial irão mudar com base no feedback do mercado, e nas influências externas e internas 
do ambiente empresarial. 
 
2.3.5 Perceber a Análise de Risco e a Gestão Financeira 
 
Para cada empreendedor é vital perceber os riscos potenciais do seu negócio de turismo rural / cultural / patrimonial, 
e existem muitos e variados riscos que incluem: 
 
O potencial impacto de valores de vendas inferiores ao previsto na capacidade de pagar ao pessoal, reembolsar 
empréstimos, comprar matérias, comercializar e aumentar as vendas, etc. Consegue atrair um número suficiente de 
clientes para o seu negócio, e consegue extrair deles o máximo rendimento quando aparecem? Se não, o que pode 
fazer? 
 
Existem défices de infraestruturas na localização do negócio que propõe e os seus clientes podem aceder facilmente à 
sua oferta por via rodoviária, ferroviária, aérea ou marítima? Se não, como pode resolver esta questão para garantir 
que o seu negócio será viável? 
 
E se conseguir volumes de vendas superiores ao esperado - consegue gerir eficazmente o crescimento e contratar as 
pessoas certas numa zona rural, e conseguir criar as estruturas financeiras adequadas e instalar novos investimentos 
em equipamento? 
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Já considerou o impacto de potenciais atrasos na obtenção de fontes de financiamento e de que forma isso pode 
prejudicar os seus planos de desenvolvimento e crescimento? 
 
Dada a natureza das zonas rurais subpovoadas, tem acesso a pessoas qualificadas para funções-chave de 
gestão/implementação e pode assegurar o pessoal necessário para fornecer o seu serviço/oferta de produtos ao nível 
exigido ou a sazonalidade e falta de procura local constitui um problema potencial? 
 
Existem quaisquer questões reguladoras / legislativas que possam ter impacto como, por exemplo, áreas especiais de 
conservação ou questões sociais (por exemplo, Covid-19). 
 
Já teve em consideração outras ofertas concorrentes ou alternativas ao seu serviço/produto (atual ou potencialmente 
no futuro), que possam ter um impacto negativo, e consegue criar sinergias/ligações com outras empresas na região 
para combater tais ameaças ou consegue implementar um sistema alternativo para gerar mais fontes de receita? 
 
Talvez consiga pensar em outros riscos ou desafios? 
 
Igualmente, com base na sua anterior revisão dos processos de Pensamento Crítico e Geração de Ideias, não se esqueça 
que os desafios também podem servir de fonte para novas oportunidades. Como salientado no Módulo 6, as tendências 
recentes possibilitam novas oportunidades para o desenvolvimento das zonas rurais e para o surgimento de novos 
negócios rurais. A Internet e outras tecnologias digitais proporcionam potencialidades para enfrentar questões 
geográficas e dar origem a novas formas de proximidade ao conhecimento, aos mercados e às comunidades rurais. 
Além disso, ajuda na promoção de negócios locais através de redes sociais e websites de viagens. Para assegurar o 
sucesso a longo prazo, vai ser necessário adotar uma nova atitude em relação ao potencial de desenvolvimento e 
crescimento das empresas nas zonas rurais. 
 
O que é necessário é uma nova visão para as empresas rurais, que as ajude a responder a oportunidades e desafios 
com base numa compreensão clara sobre as necessidades de mercado. 
 
A Modelação Financeira (Secção U2.3.4) acima permite " examinar" modelos de receitas, despesas, negócios e 
rendimentos para avaliar potenciais riscos e realizar análises de sensibilidade sobre o negócio. 
 
Depois de estabelecidos os Requisitos Financeiros e possíveis Fontes de Financiamento e de ter sido realizada a 
Modelação Financeira e a Análise de Risco, esta informação tem de ser colocada em moldes que possam ser facilmente 
comunicados e compreendidos.  
 
Uma vez " dominadas " as suas fontes de financiamento, é importante que possa comunicar eficazmente com potenciais 
financiadores. 
 
Há uma série de ferramentas que podem ajudá-lo neste trabalho, dependendo do seu 'público' e elas incluem: Sumário 
Executivo de uma página, Pitch Slide Deck, Vídeo, Formulário de candidatura. 
 
O Guia Financeiro Pitching Slide Deck Guideline (Ferramenta 2 (Anexo 2)) esboça algumas informações chave que 
precisa de transmitir a potenciais entidades financiadoras numa apresentação do investimento em 10 minutos. 
 
As questões-chave a abordar incluem: 

• Que problema ou lacuna está a solucionar / resolver? Que oportunidade está a aproveitar? 
• Uma descrição da sua solução/oferta e como funciona. 
• O mercado - quem são os clientes, o potencial económico dos clientes e a rentabilidade dos mesmos.  
• A concorrência e a forma como a sua oferta é única / competitiva em comparação com a concorrência. 
• Uma descrição das suas receitas e do seu modelo de negócio.  
• Qual é o caminho escolhido para alcançar o seu mercado - como atrair clientes? 
• Um esboço das suas projeções financeiras mostrando o potencial em termos de dimensão e crescimento. 
• Uma descrição da equipa de gestão. 
• Quais são as suas necessidades de financiamento ou as suas "perguntas" e como planeia utilizar os fundos 

obtidos? 
• Estratégia de saída - como podem os potenciais investidores sair do negócio e obter um retorno financeiro. 
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Esta orientação fornece uma visão sobre algumas considerações chave ao montar um slide deck (incluindo um conjunto 
sumário de projeções financeiras da empresa). Haverá outras questões a considerar. É necessário assegurar que todas 
as áreas foram analisadas, orçamentadas e validadas de modo a apresentar um esboço coerente e lógico de negócio, 
assegurando assim os fundos necessários para se desenvolver e crescer. www.hban.org  dá-lhe informações sobre como 
se preparar para se apresentar aos investidores através de uma série de vídeos e de outras informações. 
 
O modelo de plano de negócios de uma página (Ferramenta 3 (Anexo 3)) pode ser utilizado como uma simples 
visão geral ou guia para os promotores na gestão quotidiana do seu negócio, ao mesmo tempo que é útil para atrair 
parceiros chave para o negócio (investidores financeiros, sócios ou associados, fornecedores etc.). Este é um resumo 
ou " retracto " do plano de negócios global e foi concebido para atrair o interesse de potenciais participantes na empresa. 
Uma vez interessados, estes potenciais participantes podem solicitar o plano de negócios mais detalhado para 
conhecerem melhor o negócio proposto. Mais uma vez, é necessário assegurar que todas as áreas sejam validadas e os 
pontos-chave enfatizados, de modo a apresentar um resumo de negócios atrativo, assegurando assim o interesse dos 
investidores. 
Um modelo para um plano de negócios de uma página é fornecido abaixo com a gentil permissão do  HBAN e do 
Transition Programme. 
 

Figura 8: Modelo de Negócios numa Página (elementos chave) 

 
 

 

Em que consiste?                                                 
O plano de negócios é um documento chave na avaliação de um 
projecto, tanto em termos de reflexão sobre como o negócio se 
desenvolverá, crescerá e será dimensionado, como também um 
instrumento para atrair investimento. Deve ter no máximo 25 

páginas, incluindo informações financeiras - outras informações 
podem ser acrescentadas como apêndices. Embora o plano de 

negócios seja um documento detalhado, é raro que um investidor 
leia um documento completo no início. Portanto, normalmente, 

um resumo de uma página dos pontos-chave de um plano de 
negócios a ser produzido e é isto que é distribuído a potenciais 

investidores/business-angels.

Como utilizá-lo. 

Demonstrar eventuais vendas até à data ou se as vendas 
ainda não foram realizadas, então cartas de intenções, OP, 

etc. - isto demonstra que o produto está pronto para o 
mercado e que os investidores se interessam por ele. Numa 
pequena empresa, os investidores estão preocupados com a 

forma como os promotores causarão impacto numa fase 
global. Por conseguinte, compromissos significativos com 

quaisquer potenciais distribuidores / parceiros / 
concessionários / etc. (e como isto irá abrir mercados para o 

empreendedor) são importantes. Quanto dinheiro é 
necessário e como será gasto? Será nos custos de 

desenvolvimento, desenvolvimento do mercado, contratação 
de pessoas-chave, etc.? É importante para os investidores 
que não haja um "buraco negro" em termos de custos de 

desenvolvimento inesperados / ocultos. As projeções 
financeiras devem cobrir 4 anos.

Porquê utilizá-lo.
O plano de negócios é necessário de modo a constituir uma 
proposta de projeto que esteja pronta para o investidor. 

Subsequentemente, um resumo de uma página do plano pode ser 
distribuído a potenciais investidores/business-angels.O principal 
objetivo é atrair investidores e estabelecer um plano credível dos 
cashflows esperados. As empresas que passarem a fase inicial de 
triagem e desenvolvimento do plano de negócios podem receber 
orientação de pessoas experientes no processo de investimento 

privado (como as Associações de Business Angel) relativamente às 
expectativas dos investidores e à melhor forma de apresentar a 

empresa através do resumo de página única.

Quando utilizá-lo. 
Quando a ideia está bem definida e a equipa estiver 
preparada, a fase mais crucial para um arranque é 

quando tem de encontrar financiamento. É importante 
nesta fase preparar um plano de negócios que seja tão 
preciso e detalhado quanto possível (em 25 páginas) de 

modo a atrair investidores e outros intervenientes 
chave.
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Figura 9: Plano e Negócios Numa Página (amostra tipo) 
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Uma vez o seu negócio esteja em funcionamento, precisa de ser capaz de avaliar rápida e precisamente como está a 
sua empresa e determinar quais as ações que precisam de ser empreendidas. 
 
Pode fazê-lo revendo regularmente a secção financeira do plano de negócios desenvolvido anteriormente e "ligar" os 
números reais em relação aos que foram anteriormente projetados. Alternativamente, pode criar um sistema de 
contabilidade de gestão regular (o ideal será mensal), que, de preferência, será preparado com ajuda técnica de um 
profissional. 
 
A contabilidade de gestão ajuda a assegurar a sustentabilidade do negócio, apontando áreas problemáticas, bem como 
oportunidades que permitem aos empreendedores tomar medidas de correção ou aproveitar oportunidades. Para 
ajudar ainda mais nesta matéria, as empresas precisam de analisar formas de gerir os seus negócios de forma sustentável. 
Há muitas organizações que podem apoiar esta atividade, sendo um exemplo a Fifty Shades Greener, que tem uma 
variedade de cursos que podem ajudar as empresas a reduzir a utilização de energia e da água e a reduzir o desperdício. 
 
Finalmente neste módulo, algumas empresas podem ser criadas para lidar com a resolução de um problema ou uma 
oportunidade que não está a ser resolvido nem pelo governo nem por outras empresas. Tais empresas têm o estatuto 
de Empresas Sociais Social Enterprises e fazem parte da Economia Social Social Economy. Embora não sejam puramente 
comerciais ou orientadas para o lucro, devem também ser estabelecidas numa base comercial sólida a fim de serem 
bem-sucedidas, e as abordagens acima descritas aplicam-se igualmente a tais empresas. Em consonância com esta 
abordagem está a necessidade de todas as empresas agirem de forma sustentável, ética, ethically e de acordo com as 
práticas da Economia Circular Circular Economy. Esta abordagem pode ter impactos positivos tanto para as empresas 
como para a sociedade em geral. O Projeto Digi2Market Project, apoiado pelo Interreg Northern Periphery and Arctic 
Programme 2014-2020, fornece um Quadro de Modelo de Negócio Verde que está disponível para download. 
 
Finalmente, é útil saber que existem fontes de financiamento específicas para as Empresas Sociais. Tais fundos incluem 
Fundos de Financiamento e de Coesão Social Social Finance tais como os associados à AEFA (Associação Europeia de 
Filantropia de Aventura), EVPA (European Venture Philantrophy Association).  

 

 
ACTIVIDADE DE APRENDIZAGEM 2.3 
Sustentabilidade: 
Consegue criar um Modelo de Negócio Canvas para o seu negócio de turismo, cultura, 
património? 
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LIGAÇÕES ÚTEIS 

 

TÓPICO 1: 
EMPREENDEDORISMO 

TED Talk: Majora Carter: 3 histórias de eco empreendedorismo local 
Como o título desta palestra sugere, Majora Carter trata do papel ambiental que 
os empreendedores locais desempenham. A chegada da energia verde está 
rapidamente a ultrapassar os custos associados à energia derivada da queima de 
combustíveis fósseis. Carter sugere que o empreendedorismo responsável deve 
ter em consideração o ambiente e adotar as iniciativas de proteção necessárias. 
Explica este aspeto em três histórias comoventes e de 
impacto.https://www.entrepreneur.com/article/296116 

TED Talk: Philip Evans:  Como os 
dados irão transformar o 
negócio. 

Não vale a pena discuti-lo ou negá-lo - a tecnologia e a análise de dados são as 
próximas questões importantes nos negócios. Nesta palestra, Philip Evans aborda a 
natureza mutável da estratégia e a sua relação com a tecnologia. Estas mudanças e 
as incertezas que as acompanham são ameaças à estabilidade dos atuais modelos 
de estratégia empresarial. https://www.entrepreneur.com/article/296116 

TÓPICO 2:   
INTRA-EMPREENDEDORISMO  

O Mito do Intra-empreendedor 
Breves artigos sobre o intra-empreendedorismo da Harvard Business Review 
(HBR) online. 
https://hbr.org/2018/06/the-myth-of-the-intrapreneur  
https://hbr.org/2014/07/act-like-an-entrepreneur-inside-your-organization 
https://hbr.org/2013/09/recognize_intrapreneurs 

TÓPICO 3: CRITICAL 
THINKING (PENSAMENTO 
CRÍTICO) 

Pensamento Crítico (Critical Thinking) 
Ver o vídeo sobre o Pensamento Crítico : 
https://www.ted.com/talks/johnny_lee_demos_wii_remote_hacks?language=en 
 
Read the following article on how simple things can influence your thought 
process: http://www.abc.net.au/science/articles/2012/09/11/3587076.htm  

TOPIC 4: PRODUÇÃO LEAN 
(START-UP) 

Lean (Start-up) Production  
O vídeo de Eric Ries sobre Lean Start-up ajuda os espectadores a compreender a 
noção e o método da lean start-up 
https://www.youtube.com/watch?v=J4rOdxoCnwY  “ao mesmo tempo o artigo da 
HBR "Porquê o Lean Startup muda tudo",” https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-
start-up-changes-everything  fornece mais matéria de leitura 
 
Um guia visual relacionado, e dirigido ao pensamento do design, centrado em 
questões relacionadas com a imagem, está disponível em : http://asimetrica.org/wp-
content/uploads/2014/06/design-thinking.pdf  

TÓPICO 5:  PLANEAMENTO 
EMPRESARIAL, INCLUINDO 
OBTENÇÃO DE 
FINANCIAMENTOS, GESTÃO 
FINANCEIRA E 
SUSTENTABILIDADE 

- Completar um Plano de Negócios utilizando os elementos fornecidos em Pag. 17 
e 18 
- Completar um Plano Financeiro / Projeções usando o modelo fornecido precisa 
de aceder ao Excel. 
- Criar um Resumo do Plano de Negócios de uma página utilizando o modelo 
fornecido na página 23 
- Preencha um slideshow PPT para o seu negócio utilizando os pontos fornecidos 
em Pag. 21 
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RESUMO DOS 
PONTOS-
CHAVE 
 

• A sustentabilidade consiste em ser capaz de gerir um negócio com sucesso de forma 
contínua.  

• Empreendedorismo - O processo de conceber algo novo com valor, dedicando o 
tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais 
que o acompanham e beneficiando das recompensas resultantes em termos 
monetários e de satisfação pessoal e independência. 

• Planeamento Empresarial - como uma empresa define os seus objetivos e como deve 
atingir as suas metas. Um plano de negócios estabelece um roteiro escrito para a 
empresa do ponto de vista do marketing, financeiro e operacional. Pode ser utilizado 
para atrair investimento antes de uma empresa ter criado um registo comprovado, 
bem como para manter o foco nos objetivos a prosseguir. 

• Inovação - envolve a conversão de novos conhecimentos num novo produto, 
processo ou serviço e a colocação deste produto, processo ou serviço em utilização 
real, para obter um retorno financeiro. 

• Gestão financeira significa planear, organizar, dirigir e controlar as atividades 
financeiras das empresas. 

• Aprendizagem intergeracional - ocorre quando projetos ou atividades intergeracionais 
são propositadamente planeados para incluir um, ou vários, objetivos e resultados de 
aprendizagem através das gerações, ou seja, ambos os lados aprendem com ou entre 
si, para adquirir competências, valores e conhecimentos. 

• Pensamento crítico - pensar sobre qualquer assunto, conteúdo ou problema em que 
a pessoa que pensa melhora a qualidade do seu pensamento, assumindo habilmente 
as estruturas inerentes ao pensamento e impondo-lhes padrões intelectuais 

• Geração de ideias - ajuda a conceber novos produtos e serviços, melhorar os 
processos de trabalho, melhorar e mudar o negócio e as atividades de vendas / 
marketing, etc. 

• Lean Start-up / Production - lançamento de um "protótipo funcional" de um produto 
ou serviço, rápida e eficazmente, a fim de poupar tempo... e dinheiro. 

BOAS PRÁTICAS 
 
2.1. Caminhos do empreendedorismo nas zonas rurais para uma sociedade sustentável 

• Estudo de caso Fáilte Ireland sobre a Quinta Glen Keen - salientando a importância da investigação em curso 
- ver este estudo de caso Fáilte Ireland aqui. 

• Fáilte Irelands Draft Clew Bay Destination and Experience Development Plan  investiga a oportunidade do 
mercado turístico em redor de Clew Bay no Oeste da Irlanda. Algumas das principais metas e objetivos são: 

o Melhorar a economia global das comunidades através do reforço das empresas individuais, criando 
novas oportunidades empresariais, 

o Apoiar os valores e aspirações da comunidade, e fortalecer a comunidade 
o Valorização da cultura local e do património imaterial; 
o Apoio à valorização do lugar; 
o Promover a colaboração e a parceria,  
o Proteger o património natural e o carácter ambiental especial da região. 
o Proteger e celebrar o património cultural da região. 

 
2.2. Promover o Empreendedorismo Turístico em Áreas Rurais para Mulheres e Jovens Adultos  

• Esquema de um pensamento criativo e processo de geração de ideias pelo CBI, o Centro para a Promoção 
das Importações dos países em desenvolvimento, sediado nos Países Baixos. Ver informação sobre o processo 
aqui.  
 

2.3. Empreendedorismo entre Mulheres e Jovens Adultos: uma forma de combater o desemprego 
• Utilização do Modelo de Negócio de Canvas do projeto RURITAGE no desenvolvimento de soluções para 

projetos de Património Cultural e Natural. Um relatório sobre a utilização do Modelo de Negócio Canvas 
está disponível no sítio web do RURITAGE aqui. 
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QUESTÕES DE AUTOAVALIAÇÃO 

U.2.1 Os percursos de aprendizagem intergeracionais das zonas rurais para uma Sociedade 
Sustentável 

Questão 1: Registe três vias potenciais para o empreendedorismo, conforme descrito na Secção 2.1. 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 Investigar o turismo / cultura / empresas e redes existentes numa região para 
identificar lacunas no mercado 

Resposta 2 Identificar, validar e criar um turismo / cultura / património que se baseie num 
interesse ou competência pessoal. 

Resposta 3 Assumir uma empresa de turismo / cultura / património existente 

Resposta correta: Todas 

Questão 2: Que metodologia de investigação primária pode utilizar para analisar uma oportunidade 
de negócio? 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 Entrevistas estruturadas / não estruturadas 

Resposta 2 Inquéritos de profundidade / entrevistas 

Resposta 3 Grupos focais, Questionários (fechados ou abertos, quantitativos ou qualitativos) 

Resposta 4 Observação 

Resposta correta: Todas 

Questão 3: Refira três pontos a considerar ao desenvolver um plano de investigação. 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1  Ter um objetivo claro em termos da informação exigida para a investigação 

Resposta 2 
Como irá assegurar essa informação (entrevistas estruturadas ou não 
estruturadas, entrevistas profundas, grupos focais, questionários (fechados ou 
abertos, quantitativos ou qualitativos), grupos focais, observação, etc.)? 

Resposta 3 Como irá analisar os dados obtidos e utilizá-los para apoiar a tomada de decisões? 

Resposta correta: Todas 

U.2.2 Promover o Empreendedorismo Turístico em Áreas Rurais junto de Mulheres e Jovens Adultos 

Questão 4: Porque é que o planeamento é importante para os empreendedores? 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 Ajuda a manter-se concentrado nos objetivos 

Resposta 2 Mantém as finanças controladas 

Resposta 3 Indica-nos o lucro que iremos obter. 

Resposta 4 Informa-nos sobre o que devemos evitar 

Resposta 5 Permite acompanhar os progressos 
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Resposta correta: 1, 2, 5  

Questão 5: O Intra empreendedorismo é uma forma de trazer a inovação de fora da organização 
para dentro da organização. Verdadeiro ou Falso? 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 Verdadeiro 

Resposta 2 Falso 

Resposta correta: 1  

Questão 6: Quantas barreiras potenciais à inovação pode identificar / citar? 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 falta de estilo/estrutura de consultoria de gestão 

Resposta 2 falta de pessoal devidamente qualificado, 

Resposta 3 falta de financiamento (interno, externo e no seio dos parceiros)  

Resposta 4 custos elevados de inovação (particularmente IP),  

Resposta 5 falta de infraestruturas TIC adequadas e de informação sobre tecnologia,  

Resposta 6 falta de oportunidades de parcerias / alianças adequadas  

Resposta 7 medo de possível exploração por parte de possíveis parceiros, concorrentes 
dominantes  

Resposta 8 falta de informação sobre as necessidades e oportunidades do mercado 

Resposta correta: Todas 

U.2.3 Empreendedorismo entre Mulheres e Jovens Adultos: uma forma de combater o desemprego 

Questão 7: Quais são os riscos potenciais para um negócio de turismo rural / cultural / património 
histórico? 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

 Há muitos... 

Resposta 1 
O impacto das vendas mais reduzidas do que o esperado na capacidade de pagar 
pessoal, reembolsar empréstimos, comprar materiais, comercializar e aumentar as 
vendas, etc., etc.  

Resposta 2 Não conseguir atrair um número suficiente de visitantes para o seu negócio e não 
extrai deles o máximo rendimento quando eles chegam. 

Resposta 3 Os seus clientes não podem aceder facilmente à sua oferta por via rodoviária, 
ferroviária, aérea ou marítima. 

Resposta 4 
O impacto de números de vendas ser superior ao esperado – e não consegue 
gerir eficazmente o crescimento, contratar as pessoas certas, criar as estruturas 
financeiras certas, trazer novos equipamentos de capital. 

Resposta 5  Nos atrasos na obtenção de fontes de financiamento 

Resposta 6 Não é possível assegurar o pessoal necessário para fornecer serviços / ou oferta 
de produtos? 

Resposta 7 Não ter pessoal qualificado em funções-chave de gestão / implementação 

Resposta 8 Questões ligadas a regulamentos / legislação 

Resposta 9 Questões sociais de natureza social inesperadas (exemplo: Covid-19) 
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Resposta 10 Aparecimento de outras ofertas concorrentes / alternativas ao seu serviço / 
produto (atualmente ou potencialmente a breve prazo) 

Resposta 11 
Não conseguir criar sinergias / ligações com outras empresas na região ou não ser 
possível implementar um sistema de referência para gerar mais oportunidades de 
receitas? 

Resposta 12 Não ser capaz de ultrapassar os desafios da sazonalidade 

Resposta correta: Todas 

Questão 8: Enumerar os principais elementos de um Plano de Negócios. 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 Apresentação do Negócio / Antecedentes 

Resposta 2 Análise de Mercado - A Oportunidade  

Resposta 3 Análise Competitiva 

Resposta 4 Estratégia  

Resposta 5 Descrição do projeto / Oferta 

Resposta 6 Impactos sociais e sustentabilidade (se relevante) 

Resposta 7 Marketing e Vendas  

Resposta 8 Elementos operacionais / técnicos  

Resposta 9 Equipa 

Resposta correta: Todas 

Questão 9: Que possíveis fontes de financiamento são apropriadas para iniciar um negócio? 

Por favor, assinale a(s) verdadeira(s) resposta(s). 

Resposta 1 Fundos próprios do promotor 

Resposta 2 Incentivos fiscais destinados aos promotores 

Resposta 3 Amigos, Família, Apostadores 

Resposta 4 Concursos 

Resposta 5 Programas de aceleração 

Resposta 6 Ajuda mediante subvenções 

Resposta 7 Investidores privados/anjos,  

Resposta 8 Crowdfunding 

Resposta 9 Empréstimos bancários (hipotecas) 

Resposta 10 Outros Empréstimos 

Resposta 11 Fundos para empresas de impacto social (para empresas de carácter social, etc.) 

Resposta correta: Todas 
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OBJECTIVOS DE 
APRENDIZAGEM METODOLOGIA  CARGA HORÁRIA 

 
Como resultado da utilização dos 
materiais deste módulo, os 
aprendentes deverão alcançar os 
seguintes objetivos de aprendizagem: 
 
Conhecimento:  saber quais são os 
mecanismos de transferência e 
partilha de conhecimento no 
contexto de um negócio de turismo 
sustentável; quais os principais 
mecanismos de transferência e 
partilha de conhecimento inter e 
intrageracionais.  
 
Capacidades:  capacidade 
melhorada de utilização e 
implementação de mecanismos 
eficientes de transferência e partilha 
de conhecimento inter e 
intrageracionais.  
 
Competências:  adaptar os 
mecanismos de transferência e 
partilha de conhecimento inter e 
intrageracionais em condições 
específicas relacionadas com projetos 
de turismo sustentável em áreas de 
baixa densidade; assumir a 
responsabilidade de envolver pessoas 
de todas as gerações numa equipa de 
projeto. 

Estudo autónomo através da leitura e 
estudo do conteúdo do curso e dos 
recursos complementares fornecidos 
nos documentos.  
 
Trabalho de equipa colaborativo no 
sistema de gestão da aprendizagem. 
 
Autoavaliação, mapeamento 
colaborativo de recursos e 
ferramentas eletrónicas de 
laboratório criativo, disponíveis na 
plataforma de e-learning 

Tempo necessário para estudar o 
módulo (estudo autónomo): 5 horas 
 
Conteúdo de aprendizagem 
(autoestudo): 3 horas 

Perguntas de autoavaliação: 15 
minutos 

Exercícios on-line:  1 hora e 45 
minutos 

É necessário tempo adicional 
(dependendo dos formandos) para 
completar as atividades de 
aprendizagem e rever fontes e 
ligações complementares. 

TABELA DE CONTEÚDOS 
 
3.1 Partilha e disseminação de conhecimento fornecendo informações para a resolução de problemas; 
 
3.2 Personalização, codificação, e arte de forma a capacitar a narração de histórias; 
 
3.3 Networking e rotas de turismo colaborativo. 
 

PALAVRAS-
CHAVE 

• Partilha de conhecimentos 
• Transferência de conhecimentos 
• Narração de histórias 
• Criação de redes 
• Rotas de turismo colaborativo 
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INTRODUCÃO 
 
A aprendizagem intergeracional descreve a forma como pessoas de todas as idades podem aprender em conjunto 
e umas com as outras. A aprendizagem intergeracional é uma parte importante da Aprendizagem ao Longo da Vida, 
onde as gerações trabalham em conjunto para adquirir competências, valores e conhecimentos. Para além da 
transferência de conhecimentos, a aprendizagem intergeracional fomenta relações de aprendizagem recíprocas 
entre diferentes gerações e ajuda a desenvolver os investimentos e a coesão social nas sociedades em 
envelhecimento.  
 
O Módulo 3 do Curso Inside-T está dividido em três unidades, cada uma delas aborda um tema específico 
relacionado com os mecanismos de partilha de conhecimento entre e dentro das gerações num contexto de 
desenvolvimento sustentável do turismo. A primeira unidade faz uma introdução sobre mecanismos de transferência 
de conhecimento e disseminação do conhecimento, fornecendo contributos para a resolução de problemas. Na 
segunda unidade irá aprender sobre estratégias de personalização e codificação, bem como sobre a arte de dar 
maior poder à narração de histórias; a terceira unidade ocupa-se do trabalho em rede a nível local, regional, nacional, 
europeu e internacional e das rotas de turismo colaborativo, e de como se tornar um colaborador e networker de 
turismo de sucesso. 
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CONTEÚDO 
 
3.1 Partilha e disseminação do conhecimento proporcionando contributos para a 
resolução de problemas 
 
A aprendizagem intergeracional pode ajudar a conceber novas ideias empresariais relacionadas com o turismo, baseadas 
em atividades tradicionais que correm o risco de desaparecer devido ao envelhecimento da população, mas podem ser 
alavancadas através do apoio a novos projetos empresariais, por um lado, através de um autêntico e genuíno 
conhecimento dos idosos e de novas aptidões e competências para a gestão turística por parte dos desempregados. 
 
A aprendizagem intergeracional, incluindo a tutoria ou a partilha de experiências, permite aos jovens e aos idosos a troca 
de conhecimentos e competências. Muita da aprendizagem intergeracional acontece informalmente na comunidade, em 
atividades em torno de bibliotecas e museus, associações culturais, desportivas ou outras, instituições religiosas, etc. 
(Livro Verde 2021). 
 
E N I L – European Network for Intergenerational Learning, definição de Rede Europeia para a Aprendizagem 
Intergeracional: A aprendizagem intergeracional é uma pareceria de aprendizagem baseada na reciprocidade envolvendo 
pessoas de diferentes idades, onde as gerações trabalham em conjunto para adquirir competências, valores e 
conhecimentos. As atividades são designadas como aprendizagem intergeracional quando preenchem três critérios: 
envolver mais de uma geração, objetivo planeado e aprendizagem progressiva e mutuamente benéfica que promove uma 
maior compreensão e respeito entre gerações e, consequentemente, a coesão das comunidades. 
 
A aprendizagem intergeracional é uma forma de abordar a mudança demográfica significativa que estamos a viver em 
toda a Europa e constitui uma forma de reforçar a solidariedade intergeracional através da prática intergeracional (PI). 
O objetivo da PI é reunir pessoas de diferentes gerações em atividades orientadas e mutuamente benéficas, que 
promovam uma maior compreensão e respeito entre gerações e contribuam para a construção de comunidades e bairros 
onde as pessoas se respeitem mutuamente e estejam relacionadas entre si. Deste modo, criam-se condições favoráveis 
ao desenvolvimento turístico sustentável. A PI é inclusiva, aproveitando os recursos positivos que tanto as gerações mais 
novas como as mais velhas têm para oferecer umas às outras e aos que as rodeiam. 
 
A principal diferença entre IGL e FL - family learning, (aprendizagem familiar) é que a IGL não se desenvolve 
necessariamente no seio da família. Existem componentes comuns entre as duas formas de aprendizagem, já que ambas 
envolvem a transferência de competências ou conhecimentos de uma geração para outra. No entanto, a aprendizagem 
familiar também não envolve necessariamente reciprocidade. 
 
À medida que as gerações mais jovens começam a assumir as empresas familiares de turismo, podem ser tomadas novas 
decisões estratégicas para enfrentar um desafio comum a este sector: preservar o espírito empreendedor do fundador 
enquanto se atualizam os processos, parcerias, tecnologias e produtos da empresa. Estes tipos de decisões podem 
rejuvenescer uma organização para que esta se possa adaptar às necessidades empresariais de hoje e enfrentar os seus 
concorrentes no mercado. (Universidade IE de 2018). 
 
Um dos meios de sobrevivência no mercado é a inovação. Contudo, um negócio familiar tem um objetivo real que serve 
como base para a maioria dos seus propósitos: os valores familiares. Para o bem ou para o mal, estes valores indicam o 
caminho a seguir por qualquer organização, embora muitos tenham tido de os pôr de lado por se revelarem prejudiciais 
para o negócio ou inibirem o crescimento. Contudo, no caso das empresas de sucesso, a começar pela geração 
fundadora, estes valores têm sido o principal trunfo, representando um legado histórico cheio de ricas narrativas e 
memórias de todos os que ajudaram a fazer crescer o negócio. Valores tais como: autonomia, inovação, gestão de riscos, 
produtividade e coragem. Apoiando-se nestes alicerces, as gerações atuais e futuras tiveram de fomentar este espírito 
empreendedor. 
 
Este processo de rejuvenescimento pode compreender algumas das seguintes etapas: 
• Proporcionar seminários de formação para todos os membros da família sobre como iniciar uma empresa e criar 

um plano de negócios, acreditando que eles próprios irão ver com mais clareza o futuro da organização. 
• Organizar fóruns e debates internos para dar lugar a ideias inovadoras, com o compromisso de apoiar as iniciativas 

que prevalecem predominantes. 
• Promover programas internos de empreendedorismo, identificando potenciais membros da família que se possam 

destacar pelo seu talento. 
• Juntar-se a Redes de Turismo (local, regional, temático, etc.). 
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A transferência de conhecimentos, também chamada partilha de conhecimentos, é um processo em que os indivíduos 
trocam entre si os seus conhecimentos e criam em conjunto novos conhecimentos. A partilha de conhecimento tem 
sido progressivamente considerada como um importante fator que estimula a inovação e o desenvolvimento da 
indústria do turismo, para além de promover um nível de serviço de qualidade no acolhimento. A partilha de 
conhecimentos consiste também no comportamento de um indivíduo ao disseminar o seu conhecimento a outra 
pessoa. (Fong 2014). 
 
Verificou-se que a partilha de conhecimentos conduzia à criação de conhecimento, à geração de ideias e à resolução 
de problemas. Muito do conhecimento que tem maior impacto numa organização requer que os trabalhadores 
estabeleçam ligações mais profundas entre si para melhor compreenderem as ideias e os conhecimentos do fornecedor 
do conhecimento. Significa isto que os indivíduos trocam mutuamente os seus conhecimentos e criam em conjunto 
novos conhecimentos. 
 
As comunidades locais que partilham os seus conhecimentos contribuirão para melhorar a experiência turística. 
Acresce o facto de que a partilha eficaz de conhecimentos contribuirá para um desenvolvimento turístico bem-sucedido. 
Portanto, um indivíduo ou organização capaz de transferir conhecimentos com sucesso para outros alcançará grandes 
resultados (Fong 2014). 
 
Um cenário típico de transferência de conhecimento tem associadas diversas componentes, (fonte, mecanismo e 
destinatário), todas elas influenciadas por múltiplas interpretações e visões, verificando-se claramente que antes do 
conhecimento ser transferido, a avaliação crítica de um sistema reativo é um esforço complexo. Os dois padrões de 
mecanismo de partilha de conhecimentos são a partilha entre pares e a sequência de aprendiz-mestre. A partilha de 
conhecimentos é o processo de troca, partilha e transferência de experiências, informações, competências e aptidões 
entre os membros de uma organização. 
 
ACTIVIDADE DE APRENDIZAGEM 3.1. 
Utiliza os conhecimentos das gerações mais antigas e a identidade do lugar na sua 
oferta turística? Em caso afirmativo, explique como o está a fazer. 
Se não, indique os principais obstáculos. 
Pense na criação de novas ideias empresariais, baseadas em atividades tradicionais, 
apoiadas num conhecimento autêntico e genuíno dos idosos e nas competências dos 
desempregados. 
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3.2. Personalização, codificação e a arte de dar poder às estórias 
 
Os mecanismos necessários para difundir conhecimentos úteis de uma forma significativa e propositada são uma 
extensão clara de um quadro abrangente de processo ou prática, combinado com processos de tomada de decisão. A 
transferência de conhecimentos envolve geralmente a codificação ou personalização ou ainda uma combinação dos dois 
extremos (Fascia 2017). 
 
Existem duas estratégias básicas para a gestão do conhecimento: A codificação e a personalização. Uma empresa 
de turismo pode utilizar uma delas, ou uma combinação das duas no sentido que melhor lhes convier. 
 
O objetivo da codificação é a reutilização do conhecimento. A ideia subjacente é a de extrair o conhecimento das 
pessoas e armazená-lo de alguma forma. Esta abordagem é especialmente utilizada por empresas centradas em 
processos, as quais se concentram na documentação. Aqui, os trabalhadores devem preencher formulários e criar 
relatórios sobre o trabalho em curso ou resultados intermédios. Os processos da empresa pretendem codificar os 
conhecimentos adquiridos, para construir constantemente uma base de conhecimentos com conteúdo formalizado 
sobre tarefas ou questões específicas. Esta base de conhecimentos deverá então ser acedida quando problemas 
semelhantes ocorrerem em projetos futuros. O objetivo é aprender com o passado e abordar os problemas atuais de 
forma semelhante à do passado (com base na similaridade). As empresas de turismo utilizam este método em sistemas 
de gestão dos relacionamentos com clientes (CRM). Outros exemplos de método de codificação incluem a formação 
de novos empregados nas competências relativas aos serviços em hotéis, restaurantes, guias turísticos, etc. Também a 
recolha de lendas e histórias locais e a sua disponibilização para "reutilização" para os guias e contadores de histórias, 
dos fornecedores de serviços turísticos.  
 
O foco da personalização está nas pessoas e na comunicação direta entre elas. Especialmente em empresas que seguem 
estruturas organizacionais planas, a comunicação interna é importante. Encorajar os empregados a trocar ideias e 
experiências é neste caso o princípio primordial. Deste modo, os empregados constroem e melhoram continuamente 
a sua rede de contactos sociais dentro da empresa, que utilizam para localizar o conhecimento desejado ou em caso 
de necessidade a especialistas (orientação por objetivos). 
 
Uma empresa, que segue uma estratégia de personalização, procura tipicamente apoiar abordagens criativas e individuais 
para tarefas únicas. Apenas enfrenta problemas muito especiais, aceitando a diferença de cada projeto e cliente, a fim 
de fornecer uma solução especializada, onde diferentes níveis e áreas de especialização são importantes. Por 
conseguinte, a gestão do conhecimento está mais concentrada em interligar os colaboradores (pessoa a pessoa). Isto é 
frequentemente apoiado por uma cultura de empresa aberta que ajuda a comunicação pessoal e proporciona condições 
de partilha de conhecimentos (por exemplo, sob a forma de reuniões). O conhecimento sobretudo tácito desempenha 
aqui um papel importante. 
 
As principais vantagens dos mecanismos de personalização podem ser encaradas como a capacidade de articular 
conhecimentos não codificáveis e melhorar a compreensão profunda de conhecimentos previamente codificados. 
 
A narração de estórias é um poderoso instrumento de comunicação. A sabedoria dos tempos foi preservada porque 
foi transmitida de geração em geração através de mitos, lendas, fábulas e parábolas. Se pode sobreviver milhares de 
anos, então imagine o que pode, neste momento, contribuir para o seu negócio turístico. 
 
Neurologicamente estamos ligados por narrativas; é assim que o nosso cérebro funciona. As estórias ligam as pessoas 
umas às outras por causa da ressonância que criam - identificamo-nos com as estórias e pensamos "sim, isso também 
se assemelha comigo" (Taylor 2014). 
 
A quem e que tipo de estórias podemos contar? 
Nenhuma organização pode ser resumida numa única estória. Numa entrevista com o Grupo Bridgespan, o guru sem 
fins lucrativos Andy Goodman fala sobre o "pacote sagrado" de narrativas de uma organização: - A história da natureza 
dos nossos desafios elucida as pessoas envolvidas no problema que se está a tentar resolver. 
- A história da criação, geralmente para audiências que já se preocupam com o problema, partilha de quem iniciou a 
organização e porquê e quando. 
- A história de sucesso emblemático afirma que a sua organização constitui um bem único no mundo. 
- A história dos valores ilustra os valores fundamentais da sua organização e como os vive. 
- A história de luta para melhorar ajuda a criar uma cultura de empatia e crescimento dentro de uma organização, ao 
refletir sobre os erros e o que foi aprendido com eles. 
- A história de " Onde nos esforçamos por melhorar" responde à pergunta Se a sua organização fizer o seu trabalho, o 
que conseguiremos alcançar daqui a 5 a 10 anos? 
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Qualquer grupo pode contar estas histórias. Muitas vezes, é um membro do pessoal ou alguém diretamente envolvido 
na questão. Mas o seu protagonista pode ser um ativista, alguém da vizinhança, mãe de um cliente, um membro da 
direção. Ao abrir o leque de possíveis protagonistas, expande a sua noção de quem está ou pode estar envolvido na 
sua causa (VanDeCarr 2015). 
 
Não há uma fórmula única para uma boa narrativa, mas há elementos que muitas boas estórias têm: Há pessoas nela, 
as pessoas querem algo, enfrentam algumas dificuldades, decidem o que fazer, passam por uma mudança, e há um fim. 
 
É isso mesmo. Uma forma mais curta de o dizer é que uma pessoa ou pessoas passam por uma luta em que há um 
desfecho. 
 
Há cinco áreas-chave onde a narração de estórias pode funcionar bem para melhorar o sucesso da sua comunicação 
empresarial: 
 
1 Cada marca precisa de uma narrativa arrebatadora na lapela 
Há uma fome de relatos reais que tem sido alimentada por uma década de cobertura noticiosa, mostrando que nem 
tudo é o que parece. Existe uma falta de confiança entre os consumidores e as empresas que lhes vendem produtos. 
Para colmatar essa falta de confiança, as empresas precisam de contar as estórias reais por detrás das suas marcas. 
As histórias de marcas autênticas não só necessitam de dizer a verdade, como também de aderir ao espírito da 
verdade. Os consumidores são inspirados a ouvir histórias tais como a paixão da empresa pelas suas marcas, a sua 
preocupação com o bem-estar dos consumidores, as suas iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade social. 
 
2 Equipas eficazes incluem indivíduos com histórias integradoras 
As equipas são constituídas por indivíduos, cada um com o seu conjunto único de histórias. A arte de contar histórias 
pode ser utilizada para identificar fontes de descontentamento e depois criar uma nova e poderosa história de equipa 
que agrada às pessoas. Isso, por sua vez, constrói a energia, motivação e determinação que, em última análise, alimenta 
o sucesso. 
 
3 A cultura da empresa reflete a colheita de relatos acerca da sua vinha 
As fusões, cisões ou outras alterações em larga escala das estruturas empresariais são comuns. Quando estas 
ocorrem, não basta simplesmente integrar sistemas empresariais - as pessoas também precisam de ser integradas. 
Somos criaturas que contam histórias e todos têm uma história sobre cada situação que vivenciaram.  
 
As histórias das pessoas são janelas para os seus sistemas de crenças. Em qualquer organização há tantas histórias 
sobre o que se está a passar como há pessoas. Quando existe uma cultura a harmonizada dentro de uma organização, 
as histórias que as pessoas dentro da organização acreditam e contam são coerentes e isso cria uma poderosa sinergia 
para catapultar para o futuro o negócio. 
 
4 Contar histórias é a lanterna que ilumina a visão de um líder 
Estudos demonstraram que uma história bem contada, com um arco-narrativo tradicional, transporta as pessoas 
numa viagem, estimula as suas emoções, provoca a libertação de neurotransmissores do seu cérebro e faz com que 
seja mais provável que atuem. A história ou estórias que são contadas podem ser verdadeiras estórias pessoais, casos 
da indústria ou dos mercados, mitos ou lendas tradicionais que exaltam a mensagem, ou um mito que o próprio autor 
elaborou para envolver e estimular a sua audiência. 
 
5 As histórias pessoais têm repercussão universal 
A utilização mais poderosa de contar estórias é, de longe, contar uma história pessoal com uma moral ou uma 
aprendizagem que permita comunicar a sua mensagem. A popularidade fenomenal da marca TED é uma prova do 
poder de contar histórias pessoais para difundir ideias. Quanto mais pessoal for uma história que se conta, mais 
provável é que se repercuta universalmente. Porque as nossas estórias pessoais costumam abordar temas 
fundamentais da vida. Por isso, embora possa não gostar da ideia de partilhar uma história da sua vida pessoal, ela 
pode permitir-lhe relacionar-se com o seu público e comunicar de uma forma profunda e memorável. Cada problema 
de negócios tem no seu âmago uma questão de comunicação. Bem aproveitado, contar uma história é espantosamente 
importante para dar clareza a todas as áreas da comunicação empresarial, sejam elas orientadas para o cliente, como 
na comunicação da marca e da empresa, ou internas, como por exemplo nos domínios da liderança, mudança cultural, 
dinâmica de equipa e inovação. 
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Atividade de aprendizagem 3.2. 
Utiliza a narração de histórias a respeito da sustentabilidade no seu negócio 
turístico? Em caso afirmativo, explique como o está a fazer. 
Se não, indique os principais desafios. 
Pense nas cinco áreas-chave (acima) 
 
 
3.3 Rotas de turismo em rede e colaborativas 
 
O trabalho em rede pode ser definido como as atividades em que os proprietários de MPE constroem e gerem 
relações pessoais com indivíduos e organizações na sua envolvente.  As redes são padrões de relações entre 
diferentes organizações, empresas e inclusive com os seus concorrentes. Em geral, uma variedade de interações 
acontece diariamente, tais como a cooperação com os clientes, fornecedores e concorrentes. 
 
Vantagens genéricas do trabalho em rede: 
- O trabalho em rede é excelente para a partilha de ideias e conhecimentos. 
- É possível identificar as melhores práticas empresariais ou referências da indústria. Aprender com o que os outros 
fazem é uma estratégia valiosa para todas as empresas. 
- É natural que o trabalho em rede resulte em oportunidades. Usando os contactos que estabelece quando conhece 
pessoas, pode abrir portas para oportunidades de negócio. 
- Ser visível e ser notado é um grande benefício do trabalho em rede. Assistir a eventos de networking aumenta o 
seu perfil pessoal e pode ajudá-lo a manter-se na frente e no centro do pensamento das pessoas certas. 
- Pode frequentemente encontrar soluções para os seus próprios problemas ou necessidades de negócio através 
do networking. 
- Pode manter-se a par das tendências da sua indústria e das condições do mercado alvo, o que é importante num 
clima empresarial em constante mudança. 
 
O que é preciso para se ser um colaborador e networker de sucesso? As relações não só têm de ser construídas, 
como também têm de ser mantidas para serem eficazes. Uma reunião inicial como ponto de partida da relação está 
longe de ser um ponto final. A gestão de grupos e redes é extremamente importante, uma vez que melhora o 
desempenho da rede. A partilha de crenças e valores entre os colaboradores e a gestão torna-se necessária para o 
êxito, e a manutenção da solidariedade dentro do grupo é uma base importante e constitui um importante resultado 
para uma estratégia de rede bem-sucedida e para a consistência e coerência entre os membros da rede de MPE de 
turismo. 
 
Existem redes turísticas a nível local, regional, nacional, europeu e internacional. Um exemplo de redes locais são 
os destinos turísticos. Os destinos turísticos podem ser vistos como redes de organizações privadas e públicas 
ligadas, que podem ser consideradas partes interessadas dos destinos. Como o turista percebe o destino como 
uma entidade integrada, a gestão de um destino turístico é uma tarefa muito complexa. 
 
Outro exemplo é a parceria entre clusters. O cluster é uma cooperação geograficamente concentrada entre 
empresas que inclui todas as empresas e instituições capazes de aumentar o valor acrescentado criado numa cadeia 
de valor. Considerando a sua forma atual, o cluster turístico é uma cooperação voluntária de empresas e 
organizações pertencentes a uma determinada produção vertical, criada com o objetivo de alcançar resultados 
comuns. 
 
A Enterprise Europe Network é uma iniciativa chave da Comissão Europeia que ajuda as pequenas empresas a tirar 
o máximo partido das oportunidades de negócio na UE. O Grupo do Sector do Turismo e Património Cultural é 
um grupo sectorial que organiza eventos de intermediação para ajudar as empresas a alcançar acordos de 
transferência de tecnologia ou de cooperação com outras empresas do seu sector. 
 
A rede EDEN é composta pelos vencedores e vice-campeões dos prémios EDEN de Destinos Europeus de 
Excelência. A rede é uma plataforma para o intercâmbio de boas práticas em turismo sustentável a nível europeu e 
para a promoção do contacto entre os destinos premiados. 
 
A rede visa incentivar outros destinos a adotarem modelos de desenvolvimento de turismo sustentável. Com mais 
de 350 destinos EDEN de 27 países europeus como membros até o momento, a rede EDEN é a maior rede do 
mundo no campo do turismo sustentável. 
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European Cultural Tourism Network (ECTN), Rede Europeia de Turismo Cultural (ECTN) é uma rede vocacionada para 
o Desenvolvimento e promoção do Turismo Cultural. Os membros que integram a ECTN são destinos, autoridades, ONG 
e institutos de investigação. A ECTN visa alcançar um elevado nível de colaboração entre os membros no campo do 
turismo cultural e estabelecer uma estreita cooperação com as instituições da União Europeia e outras organizações 
internacionais, redes e instituições públicas em todo o mundo. 
 
O Comité de Turismo da OCDE analisa e acompanha as políticas e mudanças estruturais que afetam o desenvolvimento 
do turismo nacional e internacional. O Comité fornece aos decisores políticos análises concretas dos principais desafios e 
respostas políticas que irão moldar o turismo nos próximos anos. O Comité promove ativamente uma abordagem integrada 
e intergovernamental que liga o turismo às outras políticas tais como economia, investimento, transportes, comércio, 
crescimento inclusivo, emprego, inovação, crescimento verde, MPE de desenvolvimento local e empreendedorismo. 
 
Em várias partes do mundo, tem sido utilizado o conceito de percursos rurais ou rotas do património, particularmente no 
contexto da promoção do turismo rural. As rotas parecem ser uma oportunidade particularmente boa para o 
desenvolvimento de áreas menos maduras dispondo, no entanto, de elevados recursos culturais de interesse especial para 
os turistas, que muitas vezes, não só permanecem mais tempo como também gastam mais para perseguir os seus interesses 
particulares. As rotas apelam a uma grande variedade de utilizadores, tais como visitantes noturnos que visitam a rota 
como parte de umas férias de interesse especial, ou visitantes diurnos que frequentam a rota (ou parte dela) em excursões. 
O conceito essencial do turismo de rota é simples, designadamente o de ligar uma série de atracões turísticas a fim de 
promover o turismo local, encorajando os visitantes a viajar de um local para outro. 
 
O desenvolvimento de rotas turísticas oferece oportunidades para a formação de parcerias destinadas ao desenvolvimento 
local. Alguns dos melhores e mais bem-sucedidos exemplos de tais "rotas rurais" são o desenvolvimento de rotas 
vitivinícolas ou gastronómicas, que têm sido amplamente investigadas na Europa, América do Norte e Austrália. 
 
Sete passos para o desenvolvimento bem-sucedido de rotas turísticas 
 
Passo 1: O percurso deve ser baseado em sólidos estudos de mercado que identifiquem os principais mercados-alvo e as 
suas necessidades - tal deve ser efetuado de forma contínua para responder às tendências e alterações dos mercados. 

Passo 2: Deve ser feita uma avaliação dos produtos turísticos da área, incluindo todos os bens naturais e culturais. 
Poderá ser útil determinar critérios a serem incluídos como forma de garantir a consistência da qualidade na experiência 
de viagem. 

Passo 3: Examinar os bens para determinar o carácter único de venda na região e depois desenvolver um plano estratégico 
a nível macro a fim de consolidar o planeamento turístico para a região.  
 
Passo 4: Determinar a dimensão do número de membros de fornecedores na rota - a adesão destes membros é 
fundamental para o sucesso da rota, pois são eles os agentes de entrega final da experiência. É importante assegurar que o 
mix de produtos seja diversificado e não represente excessivamente nenhum dos sectores ( por exemplo, alojamento), 
pois os visitantes esperam que todos os aspetos da sua experiência estejam disponíveis. 
 
Passo 5: Os membros devem estabelecer uma marca de identidade bem definida para a rota e depois comercializá-la de 
acordo com os alvos identificados. 
 
Passo 6: Os membros devem decidir de que tipo de governação e estrutura operacional necessitam para assegurar a 
manutenção da rota. 
 
Etapa 7: Os membros devem refletir a longo prazo sobre os recursos financeiros necessários para que a rota seja um 
sucesso junto dos visitantes. O autor sugere que muitas rotas começam pequenas e podem levar 20-30 anos a amadurecer 
e proporcionar benefícios económicos substanciais, pelo que devem ser estabelecidos objetivos realistas quanto ao retorno 
do investimento. 
 
ACTIVIDADE DE APRENDIZAGEM 3.3 
Identifique as redes mais importantes de que faz parte a nível local, nacional e 
internacional. Explique a relevância e os benefícios obtidos para o seu negócio. 
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LIGAÇÕES ÚTEIS 

Rede Europeia para a Aprendizagem 
Intergeracional (European Network 
for Intergenerational Learning)   

https://eaea.org/our-work/pro jects/enil-european-network-f or-
intergenerational-learning/ 

O Mapa Europeu da Aprendizagem 
Intergeracional (EMIL) é uma rede 
colaborativa de membros que 
trabalham em conjunto para apoiar a 
aprendizagem intergeracional que 
tem lugar em toda a Europa  

http://www.emil-network.eu/ 

Narração de histórias e mudança 
social: Um Guia de Estratégia, por 
Paul VanDeCarr para Narrativas de 
Trabalho  

https://workingnarratives.org/resources/publications/ 

Tourism2030 é um portal 
independente que reúne a 
comunidade global de pessoas e 
organizações que trabalham para 
tornar o turismo mais sustentável. 

https://destinet.eu/  

O Programa de Turismo Sustentável 
One Planet é uma parceria multi-
stakeholder que promove a partilha 
de conhecimento e oportunidades de 
trabalho em rede para melhor 
implementar o consumo e produção 
sustentáveis no sector do turismo. 

www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism  

  
BOAS PRÁTICAS 
 
3.1 Partilha e disseminação do conhecimento proporcionando contributos para a resolução de 
problemas 

• Pensão familiar com jardim biológico, onde três gerações trabalham em conjunto, partilhando o 
conhecimento entre gerações http://www.klaaramanni.ee/  

• Exploração de equitação e pousada, onde as atividades tradicionais com cavalos e o uso da terra, em risco 
de desaparecimento, são mantidas vivas https://www.tihuse.ee/en/   

• Tradições e competências artesanais de gerações mais velhas são mantidas vivas carpintaria e centro 
permanente de visitas em trabalhos em madeira  https://puiduait.ee/en/avinurme-puit/   

 
3.2 Personalização, codificação e a arte de dar poder às narrativas 

• Associação de guias turísticos de Pärnu que recolhem, codificam e arquivam as lendas e histórias para 
reutilização por guias turísticos certificados https://visitparnu.com/en/guides/  

• Respondeco.travel apresenta informações sobre narrativas relativas a aspetos de sustentabilidade. O quê, 
quando, onde, como, porque é que as empresas de turismo devem comunicar sobre questões de 
sustentabilidade e responsabilidade?   https://www.youtube.com/c/Responsibletourismcommunication/videos  

• Wildsweden narra com clareza a história da sustentabilidade do seu negócio 
https://www.wildsweden.com/about-us/our-mission   

 
3.3 Redes e rotas turísticas colaborativas 

• Colaboração da ilha Kihnu em várias redes regionais, nacionais e internacionais, incluindo o património da 
UNESCO https://visitkihnu.ee/  

• O Percurso Florestal conduz através das terras mais florestadas e dos parques nacionais da Lituânia, Letónia 
e Estónia. https://baltictrails.eu/en/forest  
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ACTIVIDADE DE APRENDIZAGEM INTEGRADORA PARA O 
MÓDULO 3 

Sistematize as reflexões que efetuou enquanto se relacionava com os materiais do módulo. Descreva os aspetos que 
precisam de ser considerados para que a sua empresa melhore o seu desempenho em termos de sustentabilidade.  

Estrutura indicativa: 

1. Sensibilização generalizada sobre a forma como a aprendizagem intergeracional e a transferência de conhecimentos 
podem apoiar o desenvolvimento do turismo sustentável em áreas de baixa densidade; 
2. Identificação de conhecimentos e valores locais para a criação de novas ideias empresariais, baseadas em atividades 
tradicionais que correm o risco de desaparecer devido ao envelhecimento da população, mas que podem ser 
aproveitadas por novos projetos empresariais apoiados, por um lado, num conhecimento autêntico e genuíno dos 
idosos e em novas aptidões e competências para a gestão turística dos desempregados; 
3. Pontos fortes da sua empresa e desafios na utilização dos conhecimentos tradicionais para a conceção da oferta 
turística; 
4. Identificação e aplicação de uma combinação correta de estratégias de gestão do conhecimento: personalização e 
codificação; 
5. Desafios na utilização da narração de estórias para o desenvolvimento do turismo sustentável; 
6. Identificação das redes turísticas relevantes a nível local, nacional, internacional, e das rotas turísticas colaborativas. 

RESUMO DOS 
PONTOS-
CHAVE 
 
 

•  A partilha de conhecimentos entre e dentro de gerações é importante 
para o desenvolvimento do turismo sustentável nas zonas rurais 

• A aprendizagem intergeracional é uma forma de abordar a mudança 
demográfica significativa que estamos a viver em toda a Europa e é uma 
forma de reforçar a solidariedade intergeracional através da prática 
intergeracional 

• As comunidades locais que partilham os seus conhecimentos ajudarão a 
melhorar a experiência turística.  

• Existem duas estratégias básicas para a gestão do conhecimento: a 
codificação e a personalização. Uma organização tem de seguir uma dessas 
estratégias, ou a combinação que melhor satisfaz as suas necessidades. 

• A narração de histórias é uma ferramenta poderosa para o 
desenvolvimento turístico sustentável  

• O desenvolvimento de rotas turísticas oferece oportunidades para a 
formação de parcerias de desenvolvimento local para o turismo sustentável 
em áreas de baixa densidade. 
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QUESTÕES DE AUTOAVALIAÇÃO 

Questão 1: Aprendizagem intergeracional... 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1  é uma forma de pessoas de todas as idades poderem aprender umas com as 
outras  

Resposta 2  é um sinónimo de aprendizagem familiar 

Resposta 3 ajuda a desenvolver os recursos sociais na sociedade 

Resposta 4 permite que os jovens e os idosos troquem conhecimentos  

Resposta 5 acontece frequentemente de forma informal na comunidade 

Resposta correta: 1, 3, 4, 5 

Questão 2: ENIL critérios para IGL... 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 envolver mais do que uma geração 

Resposta 2 promover uma maior compreensão entre as gerações 

Resposta 3 promover o respeito entre gerações 

Resposta 4 envolve aprendizagem mutuamente benéfica 

Resposta 5 promover a coesão da comunidade 

Resposta correta: Todas 

Questão 3: Prática intergeracional... 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 baseia-se nos recursos positivos dos mais novos e dos mais velhos 

Resposta 2 tem como objetivo reunir pessoas para contribuir para a construção comunidades 
mais coesas 

Resposta 3 é uma estratégia de gestão do conhecimento 

Resposta 4 é um instrumento de marketing 

Resposta 5 tem como objetivo reunir pessoas a fim de promover o respeito entre gerações 

Resposta correta: 1, 2, 5 

Questão 4: Codificação… 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 faz parte da transferência de conhecimentos 

Resposta 2 é uma estratégia de gestão do conhecimento 

Resposta 3 não pode ser usado em combinação com a personalização 
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Resposta 4 concentra-se na extração de conhecimento e respetivo registo e armazenamento 
sob qualquer forma 

Resposta 5 focaliza-se nas pessoas e na sua comunicação direta entre 

Resposta correta: 1, 2, 4 

Questão 5: Personalização... 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 concentra-se na recolha de conhecimentos e em alguma forma de conservação 

Resposta 2 é uma estratégia de gestão do conhecimento 

Resposta 3 Baseia-se nas pessoas e na comunicação direta entre todos. 

Resposta 4 faz parte da transferência de conhecimentos 

Resposta 5 não pode ser utilizado em combinação com a codificação 

Resposta correta: 2, 3, 4 

Questão 6: Narração de histórias... 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 descreve a atividade social e cultural de partilha de histórias 

Resposta 2 partilhar histórias para fomentar os valores morais 

Resposta 3 partilha de histórias para entretimento e educação 

Resposta 4 é um instrumento de comunicação 

Resposta 5 é um instrumento de marketing 

Resposta correta: Todas 

Questão 7: Networking (trabalho em rede)   

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 é uma técnica de gestão colaborativa 

Resposta 2  é uma forma de gerir relacionamentos 

Resposta 3  não é bom para a partilha de conhecimentos 

Resposta 4  é bom para acompanhar as tendências do turismo 

Resposta 5  não ajuda a ser mais visível no mercado 

Resposta correta: 1, 2, 4 

Questão 8: Redes de turismo... 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 são parcerias entre destinos turísticos locais e clusters 

Resposta 2 pode ser local, nacional ou internacional 

Resposta 3 geram conhecimento do mercado, promovem a educação turística 

Resposta 4 é um sinónimo de clusters turísticos 
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Resposta 5 são padrões de relacionamentos entre empresas de turismo 

Resposta correta: 1, 2, 3, 5 

Questão 9: Rotas Turísticas… 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 interligam uma série de atrações turísticas 

Resposta 2 são padrões de relacionamentos entre empresas de turismo 

Resposta 3 incentivam os visitantes a viajar de um lugar para outro 

Resposta 4 podem ser locais, nacionais ou internacionais 

Resposta 5 interligam uma série de destinos turísticos 

Resposta correta: 1, 3, 4, 5 
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OBJECTIVOS DE 
APRENDIZAGEM METODOLOGIA  CARGA HORÁRIA 

Como resultado da utilização dos 
materiais deste modulo e da 
visualização dos documentários de 
melhores práticas (BPD), os 
aprendentes deverão alcançar os 
seguintes objetivos de aprendizagem: 
 
Conhecimento: aprender o que é 
uma melhor prática e mecanismo de 
partilha no contexto de um negócio 
de turismo sustentável; quais são os 
principais mecanismos de 
transferência e partilha de 
conhecimento inter e 
intrageracionais.  
 
Capacidades: maior capacidade de 
identificar as melhores práticas e 
avaliá-las de um ponto de vista 
crítico; usar e implementar 
mecanismos eficientes de 
transferência e partilha de 
conhecimento inter e 
intrageracionais.  
 
Competências: adaptar os 
mecanismos de partilha de boas 
práticas inter e intrageracionais em 
condições específicas relacionadas 
com projetos de turismo sustentável 
em áreas de baixa densidade. 
 

Aprendizagem autodirigida por meio 
da visualização dos BPD e da leitura 
e estudo do conteúdo do curso e 
dos recursos complementares 
fornecidos nos materiais. 
 
Apoio de pares e tutoria na 
plataforma (fórum aberto). 
 

Tempo necessário por módulo: 5 
horas 
 
Conteúdo de aprendizagem 
(autoestudo): 3 horas 
 
Questões de autoavaliação: 15 
minutos 
 
Atividades de aprendizagem: 1 hora 
e 45 minutos 

TABELA DE CONTEÚDOS 
4.1. Motivações e desafios para/ao criar um negócio em áreas rurais; 

4.2. Narrativas autobiográficas e estratégias para o empreendedorismo rural; 

4.3 Aprendizagem intergeracional e empreendedorismo em áreas rurais e o papel do apoio comunitário; 

4.4. Cultura e preservação do património para a sustentabilidade social do turismo. 

Palavras-Chave 
• Documentário 
• Turismo Rural 
• Apoio à Comunidade 
• Cooperação 
• Histórias de vida 
• Boas Práticas 
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INTRODUÇÃO 
 
O principal material de aprendizagem deste Módulo baseia-se em documentários inspiradores, que mostram como 
empreendedores iniciaram o seu percurso em zonas rurais. Estes documentários, produzidos pelos parceiros Inside-
T, são protagonizados por oito empresários rurais, de quatro países europeus - Estónia, Portugal, Roménia e Irlanda. 
 
Os documentários destacam a relevância da aprendizagem intergeracional, a preservação do património cultural, a 
sustentabilidade e apoio comunitário no arranque e manutenção dos seus negócios. 
 
O módulo oferece uma abordagem prática na implementação de ideias de negócio de um leque diversificado de 
empresas turísticas em áreas rurais, desde um spa, pensões e pousadas encantadoras, uma quinta de ovinos, um 
negócio artesanal, à produção artesanal de canoas ou de ervas aromáticas e selvagens, desfazendo estereótipos rurais 
e apresentando histórias de vida inspiradoras. Cada unidade propõe o visionamento de dois documentários, em 
maior detalhe. 
 
Mais tarde neste módulo, existem mais informações para:1) aceder aos oito documentários Inside-T realizados, na 
rubrica "Ligações Úteis" e 2) saber mais sobre os empresas analisadas, por unidade, na rubrica "Boas Práticas".  
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CONTEÚDO 
 
 
4.1: Motivações e desafios para/ao criar um negócio em áreas rurais 

 
Metsikud Maisted - Sabores Selvagens 
Janek Kõvask 
Estónia 
Por favor, visione o documentário, em  
https://www.youtube.com/watch?v=smyt-IF_Ijw&t=6s&ab_channel=Inside-TProject 

 
O Janek e a mulher gerem o seu negócio de venda de plantas selvagens ou semisselvagens há cinco anos na Estónia. 
Consumir estas ervas selvagens é considerado localmente muito ecológico, sendo estas tradições culinárias herdadas 
de gerações anteriores, especialmente das da segunda guerra mundial, quando muitos alimentos, como o café, eram 
raros e o seu uso estava regulado. 
 
Janek iniciou o seu caminho para ser um jovem empreendedor, com a frequência de um curso onde ficou a saber 
como utilizar plantas selvagens e semisselvagens na alimentação. Experimentou um produto local, café de dente-de-
leão, e teve curiosidade em saber onde o poderia comprar. Não tendo conseguido descobrir vendedores do 
produto, e como ele e os seus amigos tinham realmente gostado do sabor do café, começou a pensar seriamente 
que a sua produção poderia ser uma oportunidade de negócio. A mentora Mercedes Merimaa ajudou-o ao longo do 
caminho, não só na produção, mas também na criação de uma rede e no uso dos produtos na alimentação humana. 
Janek também participou em competições, onde os biscoitos que ele tinha criado a partir de ingredientes locais 
ganharam alguma popularidade e cobertura mediática, o que reforçou a sua procura. A empresa passou a distribuir 
os seus produtos online e através de revendedores, mantendo a sua participação em festivais e feiras 
 
A baixa população e a reduzida dimensão do mercado das zonas rurais podem ser um desafio, se houver uma baixa 
procura dos produtos devido à falta de potenciais compradores. A venda de produtos fora da zona rural é uma 
forma de combater este desafio e, por exemplo, Janek participou em vários festivais e competições na Estónia para 
familiarizar as pessoas com os seus produtos. O Janek apercebeu-se que cada vez mais as pessoas tendiam a apreciar 
os alimentos e produtos locais. A promoção de marcas de produtos naturais, tradicionais e locais, é muito apelativa 
para o grupo de clientes-alvo e o negócio da Janek, em geral, está muito ligado aos valores rurais tradicionais, no 
sentido de encontrar novas formas para usar plantas e ingredientes locais. Ao iniciar um novo negócio, é importante 
ter em conta a concorrência, e quais são as características que vão diferenciar o seu negócio dos outros no 
mercado. Um dos desafios que o Janek enfrenta é o preço elevado dos produtos, o que pode fazer com que os 
consumidores vejam os artigos mais como presentes e produtos de luxo, e menos como parte do seu dia-a-dia. Ele 
menciona que o café de dente-de-leão neste momento custa cinco a seis vezes mais do que um café normal, o que 
pode ser demasiado caro para a maioria dos consumidores. No entanto, conseguiu visar um nicho de mercado muito 
particular e diferenciar-se dos produtos alimentares tradicionais produzidos em massa.  
 
 

Loja e Estúdio Glendowen Craft 
Ann McGonigle 
Irlanda 
Por favor, visione o documentário, em:  
https://www.youtube.com/watch?v=77xl6N_FjI4&t=3s&ab_channel=Inside-TProject 

 
Ann é uma artesã que tem a sua própria loja em Clonmany, uma aldeia na Irlanda. Interessou-se muito cedo pelas 
artes e ofícios, vendo a sua mãe a ser muito criativa ao realizar, com vários materiais, diferentes tipos de projetos 
de artesanato em casa. Tinha uma paixão desde muito jovem pela criação de artigos com as suas próprias mãos. Daí 
que tenha aberto uma loja de venda de produtos artesanais, feitos por ela e também por outros artesãos locais. Ann 
tem a sua própria marca, Glendowen, que celebra as tradições irlandesas e as tradições de vestuário. O tweed local 
Donegal está frequentemente em destaque nas roupas que produz 
 
Os empresários e os seus negócios são sempre moldados pelo seu ambiente. As zonas rurais oferecem aos 
empreendedores muitas oportunidades, tais como elevada qualidade de vida e natureza, tradições, culturas e 
eficiência de custos (Saxena, 2012). A mãe de Ann inspirou-a a ter uma mente aberta sobre o uso de materiais, e 
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pretende usar pedras e madeira locais nas suas roupas e acessórios para criar peças únicas. Também encontra 
inspiração na natureza envolvente e sempre que possível incorpora-a no negócio, apresentando-a no material de 
marketing e nos produtos. 
 
Um empresário numa zona rural deve ter em conta a envolvente onde está instalado e como esta pode facilitar ou 
inibir o seu negócio específico. O tipo de negócio e mercado-alvo definem se a empresa pode ter sucesso numa 
região específica. Por exemplo, no caso de Ann, a loja de artesanato Glendowen está localizada numa aldeia 
tradicional irlandesa com um fluxo turístico constante, que pode ser designado como um dos seus grupos de clientes-
alvo. Numa pequena aldeia também é provável que haja poucos concorrentes, se os houver, o que cria uma 
oportunidade para os empresários rurais se destacarem e obterem uma ampla base de clientes. 
 
Com custos de partida mais baixos, as zonas rurais oferecem boas oportunidades para as pessoas iniciarem um 
negócio e com o tempo o desenvolverem e verem o sucesso da ideia e do plano de negócios. Ann conta no 
documentário como iniciou o seu caminho para o empreendedorismo a partir de um passatempo, algo que gostava 
genuinamente de fazer, e depois transformou-o num negócio lucrativo que apoia a economia local.  
  
Nas zonas rurais as empresas e os empresários tendem a conhecer-se bem, o que facilita a cooperação. Ann explica 
como tem uma rede estável com outros empresários na região, como hotéis e restaurantes, que incentivam os 
turistas a visitar a loja de Ann. Os visitantes apreciam poder conhecer a pessoa que faz os produtos e que é capaz 
de contar as histórias dos produtos e das tradições da região. Este tipo de cooperação e contactos com outras 
empresas locais podem ser considerados muito valiosos e benéficos para todos os envolvidos. 
 
  

 
Atividade de aprendizagem 4.1 
Os percursos empresariais da Ann e do Janek começaram a partir de interesses em 
tempo livre. Considera que também tem algum interesse ou passatempo que possa 
transformar num negócio? O que faria de igual ou de forma diferente, em 
comparação com o Janek e a Ann, se construísse o seu próprio negócio a partir 
desses interesses?  
 
 
4.2 Narrativas autobiográficas e estratégias para o empreendedorismo rural 

 
 Lá em Cima – alojamento e atividade turística 
Inês Custódio 
Casa Cerro da Correia 
Portugal 
Por favor, visione este documentário, em  https://www.youtube.com/watch?v=SRMYoAwTYtc 

 
 
Inês trabalhou, sobretudo em Lisboa, a tempo inteiro como jornalista durante 20 anos, mas depois começou a 
procurar uma mudança de estilo de vida.  Tendo nascido na região da Serra da Estrela, reconhecia a grande riqueza 
cultural bem como o património imaterial aí existente, e as possibilidades que ofereciam de experiências turísticas. 
Através dos contactos que mantinha desde criança, e com a ajuda do Miguel, residente na cidade de Manteigas, 
iniciou uma série de conversas com os habitantes da região, principalmente com os mais idosos. Nestas conversas 
tentou perceber como fazer pão de centeio, utilizando métodos tradicionais, como cozinhar num forno a lenha; 
como se faz o queijo da Serra da Estrela, famoso por ainda ser feito de forma muito rudimentar e tradicional; como 
a agricultura familiar se desenvolveu e como os animais eram tratados. A ideia de Inês era valorizar todo este 
património cultural.  
 
Com base nesta ideia de valorização do património cultural e imaterial, juntou-se aos seus vizinhos, Sr. Augusto 
Ribeiro e D. Etelvina Reis. Ele pastor e agricultor, e ela agricultora e produtora de queijo. Inês acordou com o Sr. 
Augusto que os seus convidados e clientes poderiam acompanhá-lo no pastoreio de ovelhas e cabras, ao início da 
manhã, montanha acima. O passeio é na encosta, e o passeio dura cerca de 1 hora. Quando os participantes chegam 
ao topo, é oferecido um piquenique com produtos locais, como pão, queijo, marmelada, enchidos, frutas e vinho. 
Juntamente com o Sr. Augusto, Inês conta a história das montanhas, do centeio e das ovelhas. Para além do 
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património cultural e dos métodos de produção tradicionais, os vales glaciários da Serra da Estrela e o Geoparque 
mundial reconhecido pela Unesco, oferecem paisagens únicas, que reforçam a importância ambiental e a preservação 
de tudo isto.  
 
As conversas que foi tendo com pessoas, permitiu a Inês obter muito conhecimento, que mais tarde ajudou na 
organização das atividades turísticas e na explicação detalhada de tradições e cultura da região aos visitantes. Este 
conhecimento partilhado pela comunidade foi muito útil, uma vez que Inês e Miguel queriam especializar-se nas áreas 
que conheciam e criar experiências que estivessem ligadas não só à comunidade, mas também à natureza e ao 
ecossistema. Cooperar com a comunidade local é uma ótima forma de acrescentar valor ao negócio dos empresários 
rurais, tanto mais que a falta de redes e de parcerias tem sido identificada como uma das maiores barreiras ao 
desenvolvimento do turismo rural (Hill, 1993). Assim, estabelecer vínculos o mais cedo possível, como fez o Inês, 
pode ser muito benéfico para o novo negócio. 
 
As redes pessoais são cruciais para aceder a conhecimentos que normalmente são valiosos, exclusivos e úteis. Redes 
alargadas ajudarão a aceder a esta informação, uma vez que muitas vezes podem estar disponíveis em diferentes ou 
distantes partes do circuito social quotidiano (Granovetter, 1974). Isto permite refletir sobre o desempenho do 
negócio, visando novos objetivos de negócio, e modificando as estratégias de negócio. Inês Custódio explica que 
trabalhar com as empresas locais é muito importante para ela, pelo que todos os produtos são comprados a 
produtores ou lojas locais. O networking com outras empresas traz vantagens competitivas para as pequenas 
empresas. Os estudos mostram que as pequenas empresas que trabalham em rede a um nível elevado tendem a 
superar outras pequenas empresas (Ostgaard e Birley, 1996).  
 
O objetivo da Inês e do Miguel é mergulhar os visitantes na realidade atual de Manteigas e mostrar-lhes como vivem 
hoje os residentes locais. As pessoas que viajam para áreas rurais procuram estar em contacto com a natureza, 
sentirem-se soltas, ao ar livre, experimentarem coisas novas, e relaxar (Ohe, 2003). O turismo rural oferece 
oportunidades de crescimento aos empreendedores que podem prestar atenção aos valores-chave da natureza, 
cultura, alimentação e campo (Belletti, 2010), que são todos valores que Inês e Miguel colocaram no centro do seu 
modelo de negócio.  Construíram o seu negócio de turismo, aproveitando o património imaterial, dando a conhecer 
os produtos gastronómicos, através da integração da comunidade local e da preservação ambiental, proporcionada 
por visitas guiadas à serra e à sua floresta. 
 
"Todas as comunidades são ricas em património, seja cultural ou material. Só temos de abrir os olhos, a cabeça, o 
coração e absorver". (Inês Custódio) 
 

Pensiunea Maria – alojamento e atividade turística local 
Lupulescu Mărioara 
Roménia 
Por favor, visione este documentário em:   
https://www.youtube.com/watch?v=UyyeYgf7-M4&ab_channel=Inside-TProject 

 
 
A Pensiunea Maria foi inaugurada em 2015 com o objetivo de oferecer aos visitantes serviços de alojamento 
sustentável. Preservar a singularidade da área é um valor fundamental para o negócio, e a cooperação com a 
comunidade local é um dos fatores mais importantes na gestão. Ao iniciar o negócio, Lupulescu Mărioara solicitou 
um apoio europeu para ajudar a cobrir algumas das despesas, e ao longo do caminho aprendeu, com colegas e 
conhecidos, como listar a pensão no Booking, para que as pessoas que visitam a região e procurassem um 
alojamento, a encontrassem mais facilmente. Também começou a oferecer aos visitantes alimentos tradicionais da 
região, feitos a partir de produtos locais, que se tornaram muito populares entre os hóspedes 
 
Nem Lupulescu nem o marido tinham experiência em turismo antes de abrir a pensão. Mas, juntamente com a 
comunidade local, iniciaram uma série de projetos para trazer eventos e maior animação, de forma a que a região 
se tornasse mais atrativa para os visitantes. Um desses eventos, é um festival de Verão para toda a família, que já se 
realiza há quatro anos. Trabalhar em conjunto com a comunidade local trouxe mais eventos e vida à região, o que 
beneficia tanto o negócio do alojamento como a comunidade local, em geral.  
 
A atividade turística pode levar a mudanças não só na paisagem física, com, por exemplo, novos hotéis e 
restaurantes, mas também mudanças na vida social da comunidade local (Kang et al., 2008). Com a diminuição da 
população nas zonas rurais, a atividade turística pode, por isso, ser muito benéfica também para a comunidade 
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local e aumentar a sua qualidade de vida, que pode funcionar como um motivador para colaborar com os 
empresários rurais. As ações baseadas na comunidade podem ser consideradas um fator crucial para o 
desenvolvimento turístico de longo prazo (Hwang et al., 2012). Nas zonas rurais, o acesso aos recursos é muitas 
vezes mais limitado do que nas zonas urbanas, razão pela qual os fatores socioeconómicos desempenham um papel 
mais importante. Os intervenientes locais podem fazer uma diferença significativa no progresso rural através do 
desenvolvimento, adoção e implementação de diferentes tipos de inovações na região (Esparcia, 2014).  
 
Atividade de aprendizagem 4.2 
Quais foram as estratégias-chave que Inês e Lupulescu usaram quando criaram o 
seu negócio? Como aplicaria estas estratégias ao seu próprio negócio? 

 
 

4.3: Aprendizagem intergeracional, empreendedorismo em áreas rurais e o  papel 
do apoio comunitário 
 

Pensão David – alojamento e comida tradicional 
David Homem 
Emoções e Equilíbrio 
Portugal 
Por favor, veja este documentário, em  https://www.youtube.com/watch?v=b0lgEhVqIr4&t=17s 
 

 
David Homem mudou-se de Aveiro para São Pedro do Sul ainda jovem para continuar o negócio de alojamento 
familiar que os avós iniciaram e geriram durante anos. David inspirou-se muito nas práticas da pensão e do 
restaurante, realizadas desde o tempo em que os seus avós a geriam. A sua avó teve um papel significativo na 
transmissão de conhecimento sobre a gestão do negócio, e com a sua ajuda aprendeu a gerir o dia-a-dia dos negócios. 
 
A indústria hoteleira é tradicionalmente muito fatigante e de saber-intensivo (Chalkiti 2012), razão pela qual a 
aprendizagem intergeracional tem o potencial de desempenhar um papel fundamental para evitar a perda de saberes 
na indústria. A mentoria, a educação no trabalho e a narrativa de histórias têm sido pesquisadas para serem efetivas 
actividades de aprendizagem intergeracional na indústria hoteleira (Leon, 2020).  
 
David também teve a iniciativa de trazer de volta algumas das tradições gastronómicas pelas quais o restaurante era 
famoso. Convidou uma antiga cozinheira do restaurante para ensinar a preparar alguns dos pratos tradicionais, da 
forma como eram cozinhados décadas atrás. Aprendeu também como os avós promoviam eventos, como danças e 
piqueniques, e percebeu que, embora a maioria das pessoas viaje para São Pedro do Sul por causa das termas, que 
são a principal atracão da região, estão também interessadas em fazer outras atividades durante a sua estadia. David 
começou a organizar atividades de animação turística, para apoiar o negócio de restauração e alojamento, que hoje 
já têm um papel significativo no negócio.  
 
A aprendizagem intergeracional é uma forma de transmitir saberes, informação, competências, normas e valores 
entre gerações. O conceito tem vindo a ganhar popularidade ultimamente na gestão organizacional, mas como 
fenómeno não é novo, muito pelo contrário. Durante milhares de anos em diferentes culturas, os anciãos da 
comunidade têm tido o papel de transferir saberes para as gerações mais novas (Newman & Hatton-Yeo, 2008). A 
aprendizagem intergeracional é percebida frequentemente pelo seu foco sobretudo nos mais jovens, que aprendem 
com a geração mais velha, com mais experiência, como no exemplo de David, que aprendeu com a sua avó e uma 
cozinheira local, mas os jovens também têm muitas vezes competências e experiências que são recursos valiosos 
para a geração mais velha. A aprendizagem intergeracional pode, portanto, ser vista também como um processo 
recíproco onde gerações são capazes de partilhar informação e colaborar, aprendendo uns com os outros (Bjursell, 
2015). A aprendizagem intergeracional é benéfica tanto para o formando como para o formador, e aumenta o 
entendimento entre gerações. Outros benefícios incluem a sensação de ser valorizado, aceite e respeitado, novos 
conhecimentos e competências e também criar uma relação intergeracional (Newman & Hatton-Yeo,2008).  
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Glen Keen - quinta de ovelhas, alojamento e atividade turística 
Catherine O'Grady Powers e, o marido, Jim 
Empresa: Quinta Glen Keen 
Irlanda 
Por favor, veja este documentário, em 

https://www.youtube.com/watch?v=cXuPPCdfcmU&t=1s&ab_channel=Inside-TProject 
 
Glen Keen é uma quinta e atração agrícola situada na Irlanda, que está na família da Catherine há gerações. Tendo 
herdado a quinta em 1999, Catherine e o marido Jim, para se manterem sustentáveis, decidiram estender o seu 
negócio ao turismo sazonal. Antes de assumir a quinta, Catherine tinha adquirido experiência em relações públicas, 
turismo e gestão hoteleira, que foi uma vantagem importante para a gestão quotidiana do negócio. Um exemplo 
disso é como, mesmo antes de lançarem as atividades turísticas, terem decidido promover uma campanha de 
marketing, a fim de conhecer melhor o tipo de procura existente para o seu produto. A experiência de trabalho 
anterior também ajudou a lidar com a burocracia associada á construção de um negócio numa área protegida. 
 
As experiências, como pastoreio de ovelhas e passeios históricos, que Glen Keen oferece aos visitantes, resultam 
de atividades agrícolas, presentes e passadas. A informação sobre estas tradições tem viajado através de gerações na 
família de Catherine, o que possibilita, em primeiro lugar, a organização destas atividades para os visitantes. Outras 
atividades para os visitantes incluem almoços em grupo, corte de relva e caminhadas privadas.  
 
Tradicionalmente, a agricultura estava no centro da vida rural, sendo o principal empregador e produtor de riqueza, 
razão pela qual o turismo rural inicial estava maioritariamente ligado ao alojamento agrícola. O turismo rural é uma 
grande oportunidade para os agricultores fazerem crescer os seus negócios e criarem mais valor. No entanto, a nova 
dimensão do negócio requer um planeamento cuidadoso, de modo a utilizar ao máximo o potencial das imagens 
rurais. Ao planear as atividades turísticas, é importante compreender a perceção da imagem da ruralidade naquela 
zona, para que as atividades não prejudiquem a realidade ou a imagem da região. Para muitos visitantes que viajam 
para uma zona rural é uma forma de escapar à vida urbana ou suburbana do dia-a-dia, e, portanto, compreender o 
que procuram das suas férias é essencial (Lane et al., 2013). Em Glen Keen, por exemplo, o agroturismo oferece aos 
visitantes uma combinação de tradições históricas e modernas irlandesas, que se adequa tanto a hóspedes nacionais 
como internacionais, oferecendo-lhes uma experiência completa e circular, desde a criação de ovinos, a produção 
da lã, até à cozinha local com pratos de ovelha servidos no restaurante. Os proprietários têm sido capazes de 
oferecer uma ligação emocional aos familiares de imigrantes irlandeses com a região, e tiveram este vínculo e raízes 
em consideração ao construir o negócio e visar o público internacional.  

A região onde a quinta está localizada carece de empresas em geral, e Glen Keen tem sido capaz de oferecer 
possibilidades de emprego aos locais. Trabalhar em estreita colaboração com a comunidade tem prestado muito 
apoio à missão, e a cooperação tem sido benéfica para ambas as partes. Catherine explica no documentário como 
lançaram uma loja de presentes nas instalações, o que oferece aos visitantes a oportunidade de se familiarizarem 
com o artesanato local e de terem uma experiência de compra única, apoiando os empresários locais. Este é um 
bom exemplo de uma estratégia que beneficia o empreendedor, a comunidade local, e também os visitantes, 
preservando ao mesmo tempo o património cultural da região. A comunidade local também está intimamente 
envolvida nas atividades. Dar aos visitantes a oportunidade de estar em contacto com os locais durante as atividades 
turísticas pode ser considerado uma parte importante do turismo cultural, uma vez que permite aos visitantes 
adquirir uma experiência autêntica da região, sem pôr em perigo os recursos e o património locais (Pedford, 1996). 

 
Atividade de aprendizagem 4.3: 
Que tipo de papel teve a aprendizagem intergeracional e a cooperação com a 
comunidade local    nas histórias do David e da Catherine? E no seu negócio? 
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4.4: Cultura e preservação do património para a sustentabilidade social do turismo 
 

Haabjameister – construção de canoas tradicionais 
Jaan Keerdo 
Estónia 
Por favor, veja este documentário, em  https://www.youtube.com/watch?v=9jAE5QBzN-
M&t=12s&ab_channel=Inside-TProject 
 

Jaan Keerdo interessou-se pela construção de canoas tradicionais em 1997, a convite do mestre Aivar Runkel. O 
gosto pelas canoas era tão grande, que completou um mestrado na Universidade de Tartu, tendo como tese a 
construção tradicional de canoas. Aprofundou os seus conhecimentos com os  mestres Juri Luka, Joan Rahuma e 
Alexander Oolep. Nessa altura, estava a ensinar professores a trabalhar com crianças em aulas de artesanato na 
Universidade de Tallinn. As escolas acabaram com esta disciplina, e Jaan ficou sem emprego. Em seguida, centrou-se 
na construção de canoas, e começou a oferecer passeios de canoa a turistas. Juntamente com os seus mestres Juri 
Luka, Joan Rahuma e Alexander Oolep, Jaan descobriu todas as técnicas de construção das canoas, técnicas que 
eram mantidas em segredo pelos mestres. Aprendeu a importância de escolher o tronco de árvore na floresta, como 
cortá-lo, e como terminar a canoa. Jaan tenta transmitir este conhecimento e património cultural às pessoas através 
da sua empresa, onde organiza passeios e oficinas de construção de canoas. Também participa em festivais de verão 
onde exista um lago ou um rio, e oferece passeios para turistas que visitam a região. Nestes eventos ensina não só 
a construção, mas também o manuseamento dos remos e a navegação de canoas, preservando assim esta cultura 
centenária. Jaan considera que as canoas são tão importantes como o uso de um cavalo, um carro ou o avião. "Eram 
meios de transporte importantes". As canoas eram utilizadas como meio de transporte, caça e pesca na Estónia.  
 
Hoje em dia, as canoas tradicionais foram substituídas por outros transportes, mas o trabalho de Jaan é garantir que 
este precioso património cultural não se perca. Os passeios e workshops que realiza, para além de adorar a 
construção tradicional, estão ainda diretamente ligados à natureza, que é uma mais-valia que elogia o património 
cultural e natural e a preservação do meio ambiente. (*) 
 
 (*) Já depois da realização destes documentários, a cultura de canoas da região de Soomaa na Estónia, foi 
reconhecida como Património Cultural Imaterial da UNESCO. 
Mais informação em: https://www.soomaa.com/dugout-boat-culture-of-estonias-soomaa-region-inscribed-on-
unescos-list-of-intangible-cultural-
heritage/?fbclid=IwAR0MW3ezRrtt7AnTiJwihvlDS2ciqcyBdlyOwC9NiUNPo5jMn5jSUMty9f8 
 
 

Baile Calacea - spa e alojamento 
Marcel Meltes / Aurel Bancu 
Roménia 
Por favor, veja este documentário, em 
https://www.youtube.com/watch?v=Uwpw_eDi-tI&t=7s&ab_channel=Inside-TProject 

  
Após o colapso do regime comunista no final da década de 1980, início da década de1990, e com a democratização 
da Roménia, uma grande parte das empresas de turismo de interesse público foram abandonadas pelo governo. 
Ninguém cuidou dos spas, e entraram num avançado estado de degradação. Foi o caso  do  Baile Calacea, um spa. 
Em 1991, Meltes Marcel, com a ajuda de Aurel Bancu, decidiu investir no spa, mudando a sua vida, e passando da 
engenharia para o negócio hoteleiro. As termas estão localizadas na antiga região de Dacia, onde os Dácios viveram, 
uma antiga ocupação romana. Durante mais de 20 séculos estas águas foram usadas para fins medicinais. Os 
tratamentos foram utilizados para problemas de reumatismo, gastrointestinais e de saúde biliar. Marcel queria que 
todo este conhecimento antigo sobre estas águas não se perdesse com a degradação das termas. O hotel dispõe 
ainda de um restaurante, onde mantém as receitas tradicionais do Banat, passadas de geração em geração, e também 
prepara o menu com os ingredientes produzidos na região. A região onde o hotel e o spa estão localizados está 
rodeada pelo belo parque florestal de Satchinez. Neste parque há aves únicas, que não são encontradas em nenhum 
outro lugar. Baile Calacea é assim um lugar único, pois combina as águas termais, o património gastronómico cultural 
e o parque florestal da região. 
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Atividade de aprendizagem 4.4 
Jaan e Marcel construíram os seus negócios em torno da ideia de preservar uma 
parte do património cultural que é importante para eles. Pense nas suas origens e 
cultura e tente identificar coisas que valoriza e gostaria de manter para as gerações 
futuras 
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https://glendowen.com/ 
 

Pensão David http://www.pensaodavid.com/ 

Metsikud Maitsed https://www.facebook.com/voilillekohv/ 

Glen Keen https://www.glenkeenfarm.com 

Lá em Cima - Casa Cerro da 
Correia  https://casacerrodacorreia.pt/pt/ 

Haabjameister https://haabjameister.weebly.com/ 

Pensiunea Maria https://www.facebook.com/pensiuneamarialaculsurduc/ 

 

BOAS PRÁTICAS 
 
4.1: Motivações e desafios na criação de um negócio na zona rural 

• Trazer tradições culinárias antigas para o século XXI (Metsikud Maitsed  
https://www.facebook.com/voilillekohv/ 

• De um hobby a uma profissão - como a paixão pelo artesanato pode tornar-se um negócio (Glendowen  
https://glendowen.com/) 

 
4.2: Narrativas e estratégias autobiográficas para o empreendedorismo rural 

• Apresentação de um autêntico estilo de vida rural em cooperação com os moradores (Casa Cerro da 
Correia  https://casacerrodacorreia.pt/pt/) 

• Lançamento de um serviço de alojamento numa zona rural e trabalho em conjunto com a comunidade para 
trazer mais vida e eventos à aldeia (Pensiunea Maria https://www.facebook.com/pensiuneamarialaculsurduc/) 

 
4.3: Aprendizagem intergeracional e empreendedorismo nas zonas rurais e papel do apoio à 
comunidade 

• Utilização da aprendizagem intergeracional para transferir conhecimentos sobre o negócio de alojamento e 
gastronomia tradicional da região (Pensão David  http://www.pensaodavid.com/) 

• Turismo agrícola que reuniu a comunidade (Glen Keen  https://www.glenkeenfarm.com) 
 

4.4: Cultura e preservação do património para a sustentabilidade social do turismo 
• Preservação do património cultural da fabricação de canoas de abrigo através da fabricação das canoas, 

oferecendo às pessoas a oportunidade de ver o processo de fabrico em feiras e festivais (Haabjameister 
https://haabjameister.weebly.com/). 

• Compra e remodelação de um spa tradicional perto de termas históricas (Baile Calacea 
https://www.youtube.com/watch?v=Ceymgu5rlEI&t=183s) 
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ACTIVIDADE DE APRENDIZAGEM INTEGRATIVA PARA MÓDULO 4 
 
Sistematize as reflexões que foi fazendo enquanto se envolvia com os materiais do módulo.  
 
Estrutura indicativa: 
1. Perceção geral sobre a forma como as empresas rurais apresentadas nos documentários começaram e gerem hoje 
os seus negócios 
2. Identificação de estratégias empresariais a partir de documentários que possam ser úteis para a sua empresa 
3. Reconhecimento dos seus pontos fortes na criação de uma rede numa zona rural (pense no campo empresarial e 
em quem ou com que empresas poderia potencialmente cooperar) 
4. Definição do papel da aprendizagem intergeracional na obtenção de conhecimento e na criação de experiências 
turísticas  
5. Listagem dos pontos fortes da sua empresa na sustentação e exploração do património cultural no seu negócio 
6. Desafios na construção de relações e cooperação com as empresas locais 
7. Pontos fortes na obtenção e comunicação com potenciais consumidores dentro e fora das zonas rurais 
8. Deficiências no alcance e comunicação com potenciais consumidores dentro e fora das zonas rurais 
 
 
 
 
  

RESUMO 
DOS 
PONTOS-
CHAVE 
 

• Os interesses e passatempos do tempo livre podem, por vezes, transformar-se 
num negócio lucrativo.   

• As empresas de uma zona rural tendem a ser ricas em cooperação, pelo que criar 
relações com a comunidade local é muito benéfica. 

• Ao iniciar um negócio, é crucial considerar como a ideia de negócio vai funcionar 
na região específica. Se não houver exemplos anteriores de negócios semelhantes 
na mesma região, tente identificar como a região poderá ajudar ou dificultar o 
seu negócio. 

• As pessoas locais e as gerações anteriores possuem muito conhecimento sobre 
a região. Pense em formas de abordar estas pessoas e cooperar com elas, de uma 
forma que ambas as partes beneficiem. 

• Pense no conjunto de competências já existente que obteve de profissões, 
experiências e estudos anteriores, e aproveite-as ao criar o seu negócio. 

• Construir um negócio pode ser uma ótima maneira de preservar o património 
cultural em si mesmo, como Jaan bem demonstrou com a sua empresa de 
canoas 
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QUESTÕES DE AUTOAVALIAÇÃO 

Pergunta 1: Cooperação nas zonas rurais com as populações locais e outras empresas.... 
 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 É incomum e deve ser evitado para impedir uma concorrência perturbadora 

Resposta 2 Beneficia todas as partes 

Resposta 3 Traz vantagens competitivas para pequenas empresas 

Resposta 4 Facilita a obtenção de conhecimentos importantes sobre a região 

Resposta 5 É uma ótima maneira de acrescentar valor ao negócio 

Resposta correta: 2, 3, 4, 5 

Pergunta 2: Construção de um negócio numa zona rural.… 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Nunca é benéfico para sustentar o património cultural 

Resposta 2 É mais fácil se construir uma rede com empreendedores locais 

Resposta 3 Requer formação profissional primeiro 

Resposta 4 Pode ser uma ótima maneira de transformar a informação sobre história e tradições 
culturais 

Resposta 5 Pode significar um mercado menor, pelo que é importante pensar em formas de 
alcançar um público mais amplo para o seu produto 

Resposta correta: 2, 4, 5 

Pergunta 3: Aprendizagem intergeracional... 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Pode ser visto como um processo recíproco, onde ambas as partes aprendem umas 
com as outras. 

Resposta 2 Pode incluir atividades como mentoria, narrativa de histórias e formação no 
trabalho. 

Resposta 3 Tem-se revelado eficiente especialmente na indústria hoteleira. 

Resposta 4 É mais adequado para a aprendizagem em tempo livre do que para a vida 
profissional. 

Resposta 5 É um novo conceito. 

Resposta correta: 1, 2, 3 

Pergunta 4: Empresas rurais... 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Tendem a conhecer bem outras empresas locais, o que facilita a cooperação 

Resposta 2 Têm custos iniciais mais baixos em comparação com os negócios urbanos 
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Resposta 3 Tradicionalmente enfrentam menos concorrência, mas também têm um mercado 
de menor dimensão 

Resposta 4 Devem considerar como a região em que estão localizadas pode facilitar ou inibir o 
sucesso da empresa 

Resposta 5 Não precisam de preocupar-se com a concorrência, já que há provavelmente 
poucos concorrentes na mesma região. 

Resposta correta: 1, 2, 3, 4 

Pergunta 5: De acordo com os empresários em destaque nos documentários, que elementos são 
importantes no empreendedorismo rural? 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Sustentabilidade económica 

Resposta 2 Sustentabilidade ambiental 

Resposta 3 Fazer o máximo que puder por si mesmo 

Resposta 4 Marketing e descobrir se existe clientes para o negócio 

Resposta 5 Cooperação com empresas locais 

Resposta correta: 1, 2, 4, 5 

 
Pergunta 6: Na unidade 3, a exploração agrícola Glen Keen e o centro de visitantes foram 
introduzidos num dos documentares.   Que fatores ajudaram a Catherine e o marido a construir 
um empreendimento de sucesso na Irlanda rural? 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Aprendizagem intergeracional 

Resposta 2 Apoio e cooperação comunitária 

Resposta 3 Utilização de imagens rurais e património cultural na marca da empresa 

Resposta 4 Confiança que há um consumidor para o seu produto  

Resposta 5 Atenção aos detalhes para proporcionar a experiência mais autêntica para os 
visitantes 

Resposta correta: 1, 2, 3, 5 

Pergunta 7: Na unidade 3, o documentário Pensão David explorou a aprendizagem intergeracional 
na indústria hoteleira. Em que áreas do negócio foi utilizado aprendizagem intergeracional?   

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Gestão diária do hotel  

Resposta 2 Tradições culinárias 

Resposta 3 Marketing  

Resposta 4 Exibindo o património do hotel  

Resposta 5 Organização de atividades 

Resposta correta: 1, 2, 4, 5 

Pergunta 8: No documentário Lá em Cima, a Inês explica como a entrevista e a comunicação com a 
comunidade local foi uma grande vantagem na construção do negócio. Que tipo de vantagens trouxe 
para ela e para o negócio? 
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Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Ela aprendeu tudo o que precisa de saber e não teve de confiar em outras pessoas 
depois disso 

Resposta 2 Uma rede local 

Resposta 3 Saber a quem perguntar sobre coisas em que não tinham certezas 

Resposta 4 Aprender sobre as tradições da região 

Resposta 5 Encontrar pessoas locais para estabelecer parcerias no negócio  

Resposta correta: 2, 3, 4, 5 

Pergunta 9:  O documentário Metsikud Maitsed - Wild Tastes apresentou o Janek e a sua empresa, 
que produz alimentos feitos com plantas selvagens ou semisselvagens. Como é que o  Janek  chegou 
a um público mais vasto para os seus produtos? 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Frequentou feiras e festivais com um café pop-up 

Resposta 2 Divulgação boca a boca 

Resposta 3 Participação em diferentes competições culinárias com os seus produtos  

Resposta 4 Seguindo as tendências e aproveitando-as no momento certo 

Resposta 5 Redução do preço dos produtos  

Resposta correta: 1, 2, 3, 4 

Pergunta 10:  Glendowen, uma marca irlandesa de vestuário e acessórios, esteve em destaque na 
Unidade 1. Como é que Glendowen apresenta o património local nos seus produtos e negócio? 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Utilização nos produtos de tecido feito localmente  

Resposta 2 Venda de artigos de outros produtores locais 

Resposta 3 Utilização de símbolos irlandeses nos produtos 

Resposta 4 Produzindo alguns dos produtos de forma tradicional, por exemplo, com um tear 
antigo 

Resposta 5 Utilização de materiais locais nos produtos e material de marketing 

Resposta correta: 1, 2, 4, 5 

Pergunta 11: Como é que a Pensiunea Maria (unidade 2) trabalha em conjunto com a comunidade 
local? 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Iniciar um restaurante nas instalações do hotel que oferece cozinha local 

Resposta 2 Empregando locais 

Resposta 3 Ela entrevistou-os para saber mais sobre que tipo de atividades o hotel poderia 
oferecer 

Resposta 4 Aprendeu gestão hoteleira com os locais. 

Resposta 5 Organização de atividades que atraiam pessoas para a região 

Resposta correta: 1, 2, 5 



 

 

76 

Este projeto [2019-1-PT01-KA202-061451] foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. 
A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela 
utilização que dela possa ser feita. 

Pergunta 12: De acordo com o documentário, de que formas Jaan participou na manutenção do 
conhecimento sobre canoas e o seu processo de fabrico? 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Ensino das competências em feiras e festivais 

Resposta 2 Escrita de uma tese de mestrado sobre o tema, a fim de preservar a informação 
por escrito 

Resposta 3 Oferecendo aos clientes a oportunidade de experimentar a canoa por si mesmos 

Resposta 4 Ter aprendizes a trabalhar em conjunto com Jaan 

Resposta 5 Postando nas redes sociais sobre o processo 

Resposta correta: 1, 2, 3 

 
 
  



 

 

77 

Este projeto [2019-1-PT01-KA202-061451] foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. 
A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela 
utilização que dela possa ser feita. 

 
  

I N S I D E - T  

Negócios inovadores em 
territórios de baixa 
densidade e preservação do 
património cultural 
MÓDULO V 
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OBJECTIVOS DE 
APRENDIZAGEM METODOLOGIA CARGA HORÁRIA 

Como resultado da utilização dos 
materiais deste módulo, os 
aprendentes deverão alcançar os 
seguintes objetivos de aprendizagem: 
 
Conhecimento: aprender o que é 
o património cultural e como 
administrar e promover um negócio 
em área rural; quais as ferramentas 
de informação, comunicação e de 
redes sociais que podem ser usadas.  
 
Capacidades: melhoria da 
capacidade de conceber projetos de 
negócios (ou planos de negócios) 
para a promoção do património 
cultural; capacidade aprimorada de 
utilização ferramentas de redes 
sociais para comunicação empresarial 
e marketing. 
 
Competências: criar um plano de 
negócios para uma ideia de negócio 
inovadora; assumir a 
responsabilidade de envolver pessoas 
de todas as gerações numa equipa de 
projeto. 

Aprendizagem autodirigida por meio 
da leitura e do estudo do conteúdo 
do curso e dos recursos 
complementares fornecidos nos 
materiais. 
 
Apoio de pares e tutoria na 
plataforma (fórum aberto). 
 

Tempo necessário por módulo: 5 
horas 
 
Conteúdo de aprendizagem 
(autoestudo): 3 horas 
 
Questões de autoavaliação: 15 
minutos 
 
Atividades de aprendizagem: 1 hora 
e 45 minutos 

TABELA DE CONTEÚDOS 
 
5.1 Cultura e património: as novas oportunidades de negócios turísticos que protegem o património cultural; 

5.2 Gerir e promover novos negócios em áreas rurais; 

5.3 Inovação em pequenas empresas: ferramentas de informação, comunicação e de redes sociais. 

 

Palavras-chave 
 

• Património cultural 
• Sustentabilidade  
• Marketing digital  
• Inovação 
• Turismo rural 
• Territórios de baixa densidade 
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INTRODUÇÃO 

As zonas rurais possuem uma forte ligação à natureza, ao património natural, às sociedades tradicionais e ao respeito 
pelos costumes tradicionais. A fim de preservar estas qualidades, a sustentabilidade tem de ser considerada em 
conjunto e na gestão do turismo rural. Neste módulo, teremos três unidades que se concentram em diferentes 
aspetos da inovação em matéria de novas ideias empresariais para as zonas rurais.  

Na primeira unidade, o foco está na aprendizagem dos conceitos sobre património cultural, turismo sustentável e 
como estes dois conceitos podem ser combinados com o objetivo de criar oportunidades de negócio nestas áreas. 
A segunda unidade apresenta alguns dos desafios e oportunidades que as empresas de turismo rural podem enfrentar.  
Por último, na terceira unidade vamos concentrar-nos na inovação e na forma como o marketing digital evoluiu 
desde a comunicação unidirecional, como um website de uma empresa e o correio eletrónico, para uma comunicação 
e diálogo bidirecional entre o consumidor e a marca através dos meios de comunicação social. 
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CONTEÚDO 
 
5.1. Cultura e património: as novas oportunidades de negócio turístico que 
preservam o património cultural 
 
O património cultural e o turismo devem integrar-se para promover a sustentabilidade e o planeamento de recursos. 
Foram identificadas como um valor composto com múltiplas dimensões: física, social, económica, cultural e ambiental 
(Boyd, 2002). 
 
O património cultural abrange todas as manifestações contemporâneas, ainda que intangíveis, e provas passadas, no 
caso de objetos tangíveis, da atividade criativa humana que são herdados das gerações anteriores (aprendizagem 
intergeracional). É considerado pelas comunidades, grupos ou sociedade como sendo um património valioso, e, 
portanto, mantido no presente e transmitido às gerações futuras para seu benefício. O património cultural é 
igualmente importante como fonte de memória e inspiração, ao mesmo tempo que contribui para a identidade da 
comunidade nacional e local, sendo fundamental para o sentimento de espaço e coesão social. 
 
A sustentabilidade do património refere-se não só à manutenção física dos recursos, mas também à sua abrangente 
relevância cultural e social (Tunbridge & Ashworth, 1996). A sustentabilidade implica "assegurar a contribuição 
contínua do património para o presente através de uma gestão consciente da mudança", que é "sensível ao ambiente 
histórico e aos processos sociais e culturais que o criaram" (Matero, 2003, p.8). Assim, a sustentabilidade é 
considerada importante não só no auxílio ao processo de tomada de decisões relativas à conservação do património, 
mas sobretudo na oferta do necessário enquadramento a longo prazo para a interpretação da forma como os 
sistemas económicos, sociais e culturais e biológicos se inter-relacionam (Throsby, 2003). Reconhece-se, além disso, 
o seu grande potencial em termos de conciliação entre a conservação do património, o turismo e o desenvolvimento 
económico. 
 
Novas oportunidades são os mercados emergentes, em sectores tão variados como a economia alimentar, a 
economia verde, a bio economia, a economia da experiência e a economia residencial. Quando estas oportunidades 
são capazes de conduzir a oportunidades comerciais e de desenvolvimento, existe um potencial significativo de 
criação de empregos e também para convencer as pessoas a viver e trabalhar nas zonas rurais. Neste contexto, 
algumas vantagens das zonas rurais tornam-se mais evidentes, nomeadamente o acesso a terrenos e habitação mais 
acessíveis, a mais espaço, qualidade do ar e facilidade de acesso ao campo. 
 
Para tirar partido destas oportunidades, é crucial encontrar formas inteligentes de apoiar, de forma mais eficaz, as 
empresas no sentido de ultrapassar alguns desafios rurais específicos. Será essencial ter em conta a diversidade 
crescente das zonas rurais na Europa e a peculiar natureza de alguns desafios ou a solidez de oportunidades 
específicas em cada área. Vários processos interligados no âmbito das mudanças demográficas estão a transformar 
as estruturas das populações em muitas áreas rurais (Di lacovo, 2014). O envelhecimento da população, as migrações 
entre as zonas rurais e as urbanas e as migrações entre países figuram entre os principais fatores, cujos impactos 
variam muito nos diferentes locais. Nos Estados Unidos, observa-se já uma tendência de jovens entre os 30 e os 49 
anos de idade mudarem-se para zonas rurais (Winchester, 2012), aumentando a quantidade de jovens qualificados 
nas zonas rurais. Por outro lado, as mutações nos modelos de consumo e a evolução das preferências dos 
consumidores estão a criar mercados e oportunidades para que os produtores acrescentem valor à sua produção. 
O que inclui a crescente procura de alimentos locais de alta qualidade, únicos ou produzidos de uma forma mais 
benéfica para o ambiente e para o bem-estar animal. Por exemplo, o mercado orgânico registou um crescimento de 
dois dígitos nas últimas décadas em termos de mercado europeu e de superfície terrestre cultivada, segundo o modo 
de produção biológica. 
 
Portanto, o desenvolvimento do turismo deve ser precedido por uma avaliação do potencial turístico local e um 
exame cuidadoso de um conjunto de cenários de desenvolvimento para selecionar aqueles com as ideias mais 
sustentáveis para a comunidade. A educação e a formação são consideradas fundamentais para todos promotores 
do património e interessados no turismo. A educação deve ter como objetivo aumentar a consciência sobre o 
património, turismo e sustentabilidade, e preparar todos os empresários no sentido de estabelecerem um 
relacionamento favorável com a comunidade (Evans, 2004). Esta formação deve garantir que as quatro dimensões 
intrínsecas da sustentabilidade (ecológica, cultural, económica e social) sejam abordadas de forma adequada.  
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ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 5.1 
O património cultural da sua área está também representado na sua empresa? Se 
sim, explique as formas como este está representado. Se não, indique os principais 
desafios.  
Pense em formas de acrescentar valor à sua produção de forma sustentável.  
 
5.2. Gestão e promoção de novos negócios em zonas rurais 
 
O conceito de sustentabilidade ganhou ampla aceitação através de um conjunto de princípios, políticas e práticas no 
campo da gestão do património (Graham et al., 2000). Também o autor Throsby (2003) aplicou o conceito de 
sustentabilidade para desenvolver a sua teoria do capital cultural, introduzindo um conjunto de critérios (obtenção 
de benefícios tangíveis e intangíveis, equidade intergeracional e intrageracional, manutenção da diversidade, princípio 
da precaução, reconhecimento da interdependência) através dos quais as características de sustentabilidade do 
capital cultural podem ser determinadas em diferentes projetos patrimoniais.  
 
O debate sobre a transição rural foi inicialmente inspirado pelas crises ambientais e problemas de fornecimento de 
energia. Depois alargou-se a outras questões como a reforma do bem-estar e o desenvolvimento da agricultura. A 
conceção de soluções específicas para questões tão diversas implica a reformulação do ambiente sociotécnico, 
referências de mercado e contextos culturais, onde tanto os problemas como as soluções são definidos através de 
uma perspetiva interdisciplinar e co evolucionária que se situa entre a teoria e a prática (Loulanski, 2011). 
 
Como regra geral, as áreas rurais enfrentam algumas desvantagens enquanto locais de desenvolvimento de negócios. 
As mais importantes tendem a ser associadas à geografia, população, infraestruturas e recursos. O relativo 
isolamento em relação aos mercados, a insuficiente procura local e a falta de instalações e serviços podem afetar 
negativamente o potencial de crescimento da economia local das zonas rurais. No entanto, as tendências atuais criam 
boas oportunidades para o desenvolvimento das zonas rurais e para o surgimento de novas empresas no meio rural. 
A Internet e outras tecnologias digitais oferecem potencialidades que permitem combater a questão geográfica e 
gerar novas formas de relacionamento e de proximidade no que respeita ao conhecimento, mercados e formas de 
relacionamento. Contribui também para a promoção de negócios locais através das redes sociais e websites de 
viagens. 
 
Para assegurar o sucesso a longo prazo, será necessário adotar uma nova atitude em relação ao potencial de 
desenvolvimento e crescimento empresarial nas zonas rurais, e proceder a intervenções cuidadosamente orientadas 
e guiadas por estratégias de natureza política. O que está em jogo é uma nova visão sobre as empresas rurais, que 
as ajude a responder a oportunidades e desafios com base numa compreensão clara das suas necessidades. 
 
Desde a viragem do século, o rápido progresso da tecnologia digital e outras formas de desenvolvimento tecnológico 
produziram transformações nas metodologias de trabalho nas zonas rurais. No entanto, na Europa, o alcance e o 
impacto destas tecnologias são muito desiguais nas regiões rurais. Vemos as tecnologias evoluírem ao nível das 
possibilidades de comunicação digital, da logística e do apoio nas zonas rurais. Estas tecnologias oferecem a 
possibilidade de ultrapassar distâncias geográficas entre as empresas rurais e o seu mercado potencial, mas também 
podem levar os residentes rurais abandonarem as lojas e os serviços locais (Roders, 2011).  
 
ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 5.2: 
Qual o tipo de oportunidades localizadas numa zona rural, que podem contribuir 
para o desenvolvimento do seu negócio? 
Que tipo de desafios enfrenta o desenvolvimento do seu negócio ao estar localizado 
numa zona rural? Quais são as formas de ultrapassar estes desafios (por exemplo, 
colaboração com outras empresas locais, desenvolvimento tecnológico, etc.)? 
 
5.3. Inovação nas pequenas empresas: ferramentas de informação, comunicação e 
de comunicação social 
 
Para que as pequenas empresas sejam inovadoras e alcancem vantagens competitivas no mercado, é crucial que 
realizem a integração de sistemas, tenham flexibilidade, utilizem a tecnologia eficazmente e sejam capazes de adaptar 
soluções utilizadas noutras aplicações (Knight, 1995; Rothwell, 1994). 
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De acordo com Kaplan e Haenlein (2010), o aumento da utilização da Internet e das redes sociais tem vindo a 
transformar o comportamento dos consumidores e, em consequência disso, as marcas, os produtos e as próprias 
empresas. No mundo atual, não só é aconselhável que as empresas tenham uma presença digital, como também se 
torna crucial para o seu sucesso. É crucial no sentido em que o marketing digital e as redes sociais podem 
proporcionar grandes oportunidades a estas pequenas empresas, nomeadamente atraindo novos consumidores 
potenciais e ao mesmo tempo reduzindo os custos (Chong & Pervan, 2007). 
 
Em primeiro lugar, existem canais de comunicação unidirecionais que as empresas utilizam normalmente, 
nomeadamente websites e correio eletrónico. Relativamente ao website, este pode ser encarado como a casa digital 
da marca (Christodoulides, 2009). Por outro lado, o correio eletrónico pode ser utilizado para múltiplos fins de 
marketing, incluindo "partilhar informação, promover, construir e manter relações, e orientar os clientes para 
websites" (Simmons, 2007). Estes são os dois canais de comunicação unidirecionais mais frequentemente utilizados, 
especialmente pelas PME. Contudo, existem também outros canais muito importantes que as empresas devem 
considerar, nomeadamente o Search Engine Optimization (SEO), que consiste no "processo de melhoria da 
classificação do website nos motores de busca orgânicos", e o Search Engine Marketing (SEM), que consiste em 
"anúncios pagos publicados na página de resultados do motor de busca associados a algumas palavras-chave" (Taimien 
& Karjaluoto, 2015), nomeadamente nos motores de busca da Google ou do Bing. Os canais de comunicação 
unidirecionais têm como principal objetivo informar e divulgar os produtos ou serviços da empresa. 
 
Em segundo lugar, existem canais de comunicação bidirecionais, potencializados pela ascensão dos meios de 
comunicação social, onde os clientes conquistaram poder sobre a comercialização (Hennig-Thurau et al., 2010). Os 
canais de comunicação bidirecionais dão origem à perda de controlo da empresa sobre a sua própria marca, 
verificando-se um diálogo, e não um monólogo (Taimien & Karjaluoto, 2015). De acordo com Fournier e Avery 
(2011), os clientes desejam histórias reais e autênticas. Querem sentir-se conectados com a empresa e com os seus 
objetivos. Portanto, as redes sociais são uma ferramenta poderosa para as marcas, porque as ajuda a criar e partilhar 
ligações e emoções positivas com os seus clientes. Em geral, mais do que vender, os meios de comunicação social 
são para criar ligações e emoções positivas. Trata-se de ouvir, participar e partilhar. 
 
Estes aspetos são cruciais que devem ser considerados ao criar uma presença digital (Google: Fundamentals of digital 
marketing, 2020): 

- Qual é o seu objetivo? Porque quer exatamente estar online? 
- Escolha o seu grupo-alvo; 
- Não precisa de ter um website para ter uma presença online. Apenas precisa de incluir o seu negócio em 
diretórios online locais, ou criar uma página nos meios de comunicação social; 
- O poder dos motores de busca (SEO e SEM) pode impulsionar o seu negócio; 
- Ter um Call to Action (CTA) no seu website é importante: tem de indicar o que quer que os seus clientes 
realizem no seu website; 
- As pessoas não ficarão no seu espaço digital (website, redes sociais) por muito tempo, por isso certifique-
se de que consegue envolvimento; 
- Os meios de comunicação social devem criar laços com os seus clientes. 
 

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 5.3: 
Concebeu uma presença digital para a sua empresa? Em caso afirmativo, quão 
envolvente é e o que pode ser efetuado para a melhorar? Se não se preocupou com 
a sua presença digital, qual é a sua justificação para este facto? 
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 LIGAÇÕES ÚTEIS 

Uma ferramenta educacional online que 
visa proporcionar uma introdução às 
melhores práticas no sector do turismo 
para a proteção e preservação das 
paisagens naturais, biodiversidade, 
vestígios culturais e históricos 

www.greentourism.eu/en/BestPractice/IndexByCategory/19 

Um guia em 10 etapas que se centra nas 
melhores formas de abordar o 
desenvolvimento económico sustentável 
através do turismo, destinado 
especialmente aos gestores de locais a 
visitar. O objetivo do guia é ajudar os 
gestores a maximizar os benefícios do 
turismo, minimizando simultaneamente 
os seus impactos negativos. 

http://whc.unesco.org/sustainabletourismtoolkit/how-use-guide 
 

Uma organização dos Países Baixos, sem 
fins lucrativos dedicada ao 
desenvolvimento e reconhecimento de 
destinos sustentáveis, que oferece um 
programa de certificação de 
sustentabilidade, os 100 melhores 
classificados, eventos e um bom guia de 
viagem.  

https://greendestinations.org/ 
 

Este capítulo sobre o livro de Gujan 
Saxena está orientado para a 
comercialização do turismo rural, 
oferecendo uma visão ampla sobre os 
diferentes aspetos e desafios dos 
negócios de turismo rural.   

https://www.elgaronline.com/view/9781784710873/chapter01.xhtml 

Um curso de 40 horas da Google sobre 
os aspetos fundamentais do marketing 
digital para as empresas: como criar 
uma presença online e como tirar o 
máximo partido dela. Está dividido por 
26 módulos e para uma melhor 
compreensão, apresenta exemplos reais.   

https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/digital-marketing 
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BOAS PRÁTICAS 
 
5.1. Cultura e património: as novas oportunidades de negócio turístico que salvaguardam o 
património cultural 

• Envolver as comunidades locais no planeamento do seu negócio e adaptar-se ao seu modo de vida (por 
exemplo, Nomad Lodges, América Central www.nomadlodges.com) 

• Apoiar práticas culturais, tais como o artesanato, através da sensibilização dos clientes para estas 
tradições ou ajudando-os a vender os seus produtos (por exemplo, Proactivetur, PT 
www.proactivetur.pt) 

• Encorajar atividades amigas do ambiente através de parceiros locais (e.g., Chão do Rio, PT 
www.chaodorio.pt) 

• Incluir produtos endógenos (e.g., Chão do Rio, PT www.chaodorio.pt) 
• Incentivar o consumo nas aldeias locais e em estabelecimentos vizinhos (e.g., Chão do Rio, PT 

www.chaodorio.pt) 
 

5.2. Gestão e promoção de novos negócios nas zonas rurais 
• Agroturismo (por exemplo, Biovilla Sustentabilidade, PT)  
• Ser energeticamente eficiente (e.g., Biovilla Sustentabilidade, PT www.biovilla.org) 
• Opção pela economia circular (por exemplo, Biovilla Sustentabilidade, PT www.biovilla.org) 
• Proporcionar experiências únicas que respondem aos desafios atuais, tais como proporcionar experiências 

de sustentabilidade numa perspetiva holística e integrada de diferentes conhecimentos, sistemas e técnicas 
(por exemplo, Biovilla Sustentabilidade, PT / www.biovilla.org) 

• Proposta de ligação à natureza e desconexão às cidades (por exemplo, Cabanes als arbres, ES 
www.cabanesalsarbres.com) 
 

5.3. Inovação nas pequenas empresas: ferramentas para a informação, comunicação e redes sociais 
• Promoção e transmissão dos valores e dos objetivos comerciais em imagens utilizando o Instagram (por 

exemplo, L'Avenc de Tavertet, ES www.avenc.com) 
• Afirmar claramente a filosofia e os interesses empresariais no website da empresa (por exemplo, Hotel 

Monegal www.monegal.com) 
• Utilização de representações fotográficas interativas, incluindo informação sobre sustentabilidade no 

website da empresa (por exemplo, Fuerte Hoteles, ES www.fuertehoteles.com) 
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ACTIVIDADE DE APRENDIZAGEM INTEGRATIVA PARA MÓDULO 5 
Sistematize as reflexões que efetuou enquanto utilizava os materiais do módulo. Descreva os aspetos que devem ser 
equacionados para que a sua empresa possa melhorar o seu desempenho em termos de sustentabilidade.  

Estrutura de carácter indicativo: 
1. Consciencialização geral de como o turismo sustentável e o património cultural podem beneficiar um ao outro e 
como estes podem ser integrados no modelo empresarial; 
2. Identificação das razões pelas quais os recursos culturais e o património cultural da região são significativos e 
importantes para a comunidade, para as gerações futuras e para o seu negócio;  
3. Pontos fortes da sua empresa na manutenção do património cultural da região;  
4. Pontos fortes da sua empresa na adoção de novas tecnologias que permitam apoiar a comunicação e a logística; 
5. Desafios inerentes à sustentabilidade do património cultural da região; 
6. Desafios na adoção de novas tecnologias suscetíveis de apoiar a comunicação e a logística bem como formas de 
ultrapassar estes desafios; 
7. Pontos fortes para atingir e comunicar com potenciais consumidores utilizando ferramentas de comunicação digital 
bidirecional; 
8. Pontos fracos no alcance e na comunicação com potenciais consumidores que utilizam ferramentas de 
comunicação digital bidirecional. 

RESUMO DOS 
PONTOS-
CHAVE 
 

• A sustentabilidade é considerada importante ao proporcionar o quadro necessário 
a longo prazo de interpretação das relações entre os sistemas económicos, sociais, 
culturais e biológicos. Desempenha também um papel importante quando se trata 
das relações de equilíbrio entre a conservação do património, o turismo e o 
desenvolvimento económico. 

• Os mercados emergentes nas zonas rurais oferecem grandes oportunidades aos 
empresários. Oportunidades de emprego combinadas com o acesso a terrenos e 
habitação mais baratos, áreas espaçosas, ar mais limpo e acesso mais fácil ao campo 
poderão contribuir para aumentar a migração para as zonas rurais.  

• Educar os gestores turísticos sobre a sustentabilidade, o património e o turismo 
desempenha um papel importante na consciencialização e na adoção de uma 
atitude positiva em relação a estes conceitos. 

• As zonas rurais têm enfrentado dificuldades como áreas de negócio, embora as 
tendências modernas e a implementação de novas tecnologias ofereçam 
potencialidades para o desenvolvimento empresarial.  

• Para oferecer condições adequadas aos futuros empresários e empregadores nas 
zonas rurais, será necessário dotar estas áreas com estratégias políticas 
cuidadosamente selecionadas.  

• Os desenvolvimentos ocorridos nas tecnologias oferecem novas possibilidades de 
comunicação digital, logística e de apoio nas zonas rurais suscetíveis de oferecer a 
possibilidade de ultrapassar a distância geográfica entre as empresas rurais e os 
seus mercados potenciais. Contudo, o desenvolvimento não é igual entre todas as 
zonas da Europa, o que poderá criar ainda um maior distanciamento entre as zonas 
rurais e as urbanas.  

• O marketing digital e as redes sociais podem proporcionar grandes oportunidades 
às pequenas empresas, nomeadamente na captação de novos e potenciais clientes 
e na diminuição de custos.  

• Os websites e o correio eletrónico têm sido historicamente importantes 
instrumentos de comunicação digital para as empresas. Contudo, as redes sociais 
ganharam popularidade como canal de comunicação digital bidirecional, onde a 
empresa e os seus consumidores podem estabelecer diálogo, partilhar 
experiências e emoções positivas, construindo desta forma uma ligação mais forte 
entre a marca e o consumidor. 
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QUESTÕES DE AUTOAVALIAÇÃO 

Questão1: O surgimento e a reputação de uma PME de turismo: 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 não é tão importante como a gestão das visitas turísticas. 

Resposta 2 deve espelhar o território em que exerce a sua atividade turística. 

Resposta 3 é ainda influenciada pelo papel crucial das relações pessoais com os clientes, quer 
presencialmente, quer em termos de comunicação oral. 

Resposta 4 pode beneficiar do respeito e da valorização do património cultural. 

Resposta 5 entra em conflito com o desenvolvimento de estratégias sustentáveis. 

Resposta correta: 2, 3, 4 

Questão 2: Património cultural... 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 e o turismo devem ser integrados de modo a promover a sustentabilidade e o 
planeamento de recursos. 

Resposta 2 devem ser mantidos separados de todos os empreendimentos turísticos e 
empresariais como medida de proteção. 

Resposta 3 
deve ser considerado pelas comunidades, grupos ou sociedade como valioso, e, 
portanto, mantido no presente e transmitido às gerações futuras para seu 
benefício. 

Resposta 4 refere-se apenas aos recursos materiais. 

Resposta 5 
É importante enquanto fonte de memória e inspiração, contribuindo para a 
identidade da comunidade nacional e local, sendo fundamental para o sentimento 
do lugar e coesão social. 

Resposta correta: 1, 3, 5 

Questão 3: Educação e formação sobre desenvolvimento turístico sustentável... 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 são considerados fundamentais para todos os envolvidos no património e no 
turismo.  

Resposta 2 devem ter como objetivo a sensibilização para o património, o turismo e a 
sustentabilidade. 

Resposta 3 não são essenciais para as PME.  

Resposta 4 devem ter por objetivo preparar todos os empresários no sentido de promover 
uma relação positiva entre turismo e sustentabilidade.  

Resposta 5 devem garantir que as quatro dimensões intrínsecas da sustentabilidade (ecológica, 
cultural, económica e social) sejam adequadamente contempladas. 

Resposta correta: 1, 2, 4, 5 
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Questão 4: Internet e outras tecnologias digitais oferecem às empresas das zonas rurais 
potencialidades para... 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 enfrentar as questões geográficas.  

Resposta 2 criar formas de proximidade aos conhecimentos, mercados e relacionamentos. 

Resposta 3 evitar pensar na sustentabilidade. 

Resposta 4 ajudar na promoção de negócios locais através de redes sociais e websites de 
viagens. 

Resposta 5 apresentar novas ideias de negócios. 

Resposta correta: 1, 2, 4, 5 

Questão 5: Algumas das vantagens das zonas rurais para as empresas são 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 novas oportunidades de negócio nos mercados emergentes. 

Resposta 2 ter mais espaço. 

Resposta 3 ar puro. 

Resposta 4 acesso mais fácil ao campo. 

Resposta 5 acesso a terrenos e habitação mais baratos. 

Resposta correta: Todas 

Questão 6: Que elementos fazem parte dos atributos de sustentabilidade do valor do capital 
cultural? 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Obtenção de benefícios tangíveis e intangíveis 

Resposta 2 Equidade intergeracional e intergeracional 

Resposta 3 Preservação da diversidade 

Resposta 4 Princípio da precaução 

Resposta 5 Valor económico 

Resposta correta: 1, 2, 3, 4 

Questão 7: As vantagens de se criar uma presença digital para uma pequena empresa são: 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Aumento da visibilidade junto dos clientes 

Resposta 2 Menos necessidade de comunicar com os clientes 

Resposta 3 Mais informações sobre o comportamento online do cliente 

Resposta 4 Facilidade de comunicação com os clientes 

Resposta 5 Não é necessário ter uma estratégia de marketing 

Resposta correta: 1, 3, 4 
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Questão 8: Quais dos seguintes aspetos são fundamentais quando se cria uma presença digital? 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Objetivo e motivo para uma presença digital 

Resposta 2 Começar com a criação de um website para a empresa 

Resposta 3 Público-alvo 

Resposta 4 Uma vez que as pessoas vão passar mais tempo no seu espaço digital, certifique-se 
de que ele tem toda a informação sobre a empresa 

Resposta 5 As redes sociais devem estabelecer laços com os seus clientes 

Resposta correta: 1, 3, 5 

Questão 9: Classificar os seguintes canais de marketing digital desde os "mais eficazes para ligar e 
criar limites com os clientes" até aos "menos eficazes para se ligar e estabelecer laços com os 
clientes". 

Por favor, identifique a resposta verdadeira (pode haver mais do que uma) 

Resposta 1 Website 

Resposta 2 E-mail 

Resposta 3 SEO 

Resposta 4 SEM 

Resposta 5 Redes Sociais 

Resposta correta: 5, 2, 1, 3, 4 

 
 
 
  



 

 

90 

Este projeto [2019-1-PT01-KA202-061451] foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. 
A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela 
utilização que dela possa ser feita. 

 
  

Plano de negócios: 
abordagem individual e de 
tutoria 
MÓDULO VI 
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OBJECTIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

 
METODOLOGIA CARGA HORÁRIA 

Como resultado da utilização dos 
materiais deste módulo, os 
aprendentes deverão alcançar os 
seguintes objectivos de aprendizagem: 
 
Conhecimento: identificar as 
ferramentas da plataforma; 
reconhecer como as e-ferramentas 
podem ser usadas; reconhecer a 
importância das e-ferramentas no 
apoiar do desenvolvimento do 
caminho individual e de tutoria; 
selecção das ferramentas e suas 
respectivas funções de acordo com o 
contexto de aprendizagem. 
 
Capacidades: aplicar e-ferramentas 
no desenvolvimento de ideias de 
negócios; aplicar e-ferramentas no 
desenvolvimento do plano de 
negócios. 
 
Competências: criar um plano de 
negócios para uma ideia de negócio 
inovadora; assumir a responsabilidade 
de envolver mentores e partes 
interessadas no processo de geração 
de ideias. 
 

Aprendizagem autodirigida por meio 
da leitura e do estudo do conteúdo 
do curso e dos recursos 
complementares fornecidos nos 
materiais. 
 
Apoio de pares e tutoria na 
plataforma (fórum aberto e privado). 
 
Avaliação global e por módulo. 

Tempo necessário: 40 horas 
 
Conteúdo de aprendizagem (auto-
estudo): 3 horas 
 
Questões de auto-avaliação: 15 
minutos 
 
Tempo adicional necessário para 
completar as actividades de 
aprendizagem e rever os recursos 
complementares (depende do 
aprendente): 1 hora e 45 minutos 
 
Desenvolvimento do plano de 
negócios: 35 horas 

  

TABELA DE CONTEÚDOS 
6.1 Visão global das e-ferramentas: laboratório criativo e recursos colaborativos; 

6.2 Trabalho individual e facilitação de tutoria 

6.3 Desenvolvimento passo a passo de um plano de negócios 

• Proposta de Negócio 
• Trabalho Colaborativo 
• Ferramentas eletrónicas 
• Recursos 
• Plano de Negócios 
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INTRODUÇÃO 
 
Parabéns! Chegou ao último módulo do manual de aprendizagem Inside-T. Se chegou aqui, está agora pronto para 
avançar para uma melhor e mais intensa exploração das ferramentas eletrónicas de apoio à elaboração do seu projeto 
empresarial. 
 
Neste módulo, aprenderá como pode começar a conceber a sua ideia empresarial, com vista à implementação do plano 
de negócios, utilizando o seu trabalho individual e as ferramentas fornecidas pelo projeto, que incluem a disponibilização 
de orientadores especializados para as diferentes fases do seu projeto. 
 
É importante lembrar que este projeto procura promover a aprendizagem intergeracional e o desenvolvimento de 
competências profissionais em jovens adultos, especialmente mulheres, para a sustentabilidade social no turismo em 
territórios de baixa densidade. Assim, é importante verificar se o seu perfil e intenções se enquadram nas principais 
preocupações do projeto Inside-T. 
 
Finalmente, o foco deste módulo é promover a utilização eficaz das duas ferramentas eletrónicas: laboratório criativo 
e rede colaborativa de recursos. Em cada unidade, estão disponíveis vários links para informações mais detalhadas. 
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CONTEÚDO 
 

6.1 – Visão geral das ferramentas eletrónicas: laboratório criativo e recurso 
colaborativo 
 
Esta unidade permitir-lhe-á realizar com sucesso todas as atividades disponíveis na plataforma Inside-T. Desta forma, 
poderá realizar o desenvolvimento do seu plano de negócios.  
 
É o momento de combinar estes recursos com vista a fornecer-lhe ferramentas para aprofundar os seus conhecimentos, 
para o orientar no desenvolvimento de uma ideia de negócio, através de trabalho individual e da possibilidade de 
trabalho em rede entre pares e partes interessadas. Desta forma, podemos ajudá-lo a transformar a sua ideia de negócio 
num plano de negócios.  
 
Estará a trabalhar com ferramentas eletrónicas flexíveis e fáceis de utilizar que permitem interações ricas entre a 
comunidade Inside-T, formandos e tutores/orientadores.  
 
Na Figura 1 pode ver a lista de ferramentas eletrónicas inseridas na plataforma. A autoavaliação e o manual de 
aprendizagem que já conhece bem. Agora é acrescentar o Laboratório Criativo e a Rede de Recursos Colaborativos, 
fundamentais para o desenvolvimento do seu plano de negócios: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Destaque para o Laboratório Criativo e a Rede de Recursos Colaborativos da Plataforma 
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Na fig. 2 pode encontrar a lista de funções do Laboratório Criativo e da Rede de Recursos Colaborativos: 

 
 
 

 
 
 

 
 
Assim, é altura de reconhecer como estes recursos podem ser utilizados para produzir a sua ideia de negócio e interagir 
com outros formandos e com os orientadores/tutores. 
 
Laboratório criativo 
É obrigatório que todos os alunos se dediquem ao Laboratório Criativo. 
 
Este recurso irá apoiá-lo na geração de novas ideias de negócio em áreas rurais, inspiradas no património cultural e 
natural, baseadas em conhecimentos e práticas partilhadas pelas gerações mais antigas, para a conceção do seu plano 
de negócios. 

Fig. 2 Funções disponíveis 

Fig. 3 O Laboratório Criativo 
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Como mencionado anteriormente, o laboratório criativo permite-lhe apoiar o desenvolvimento e a melhoria das ideias 
para a realização de ações e a conceção da ideia de negócio. 
 
Esta ferramenta está articulada com a rede de recursos colaborativos, um espaço onde pode contactar não só com 
outros formandos, mas também com diferentes tipos de orientadores/tutores (formadores, seniores, proprietários de 
empresas de turismo rural e especialistas). 
 
 
 

 
 
 

 
 
Utilizando ambas as ferramentas, pode agora identificar os desafios e a problemática que pretende abordar, recolher 
ideias, propor um enquadramento para uma implementação bem-sucedida da ideia de negócio, com o apoio de 
orientadores/tutores selecionados no recurso de colaboração, conforme detalhado na unidade seguinte. 
 
 
 
Atividade de Aprendizagem 6.1. 
Faça uma lista das principais dificuldades que experimentou na exploração do 
Laboratório Criativo. 
Se teve dificuldades que não conseguiu ultrapassar autonomamente, pode sempre 
partilhá-las no fórum aberto de recursos colaborativos, com outros alunos, com o 
coordenador da ação ou com orientadores/tutores. 
 

Fig. 4 A Rede de Recursos Colaborativos 
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6.2 – Trabalho Individual e de Apoio à Tutoria 
 
Creative Lab é uma ferramenta que lhe permite identificar e conceber uma ideia de negócio. Esta ferramenta é um 
espaço onde as ideias adquirem forma, permitindo um desenvolvimento passo-a-passo da sua ideia de negócio. 
 
Ao entrar no Creative Lab, são enumeradas as instruções sobre como criar uma ideia de projeto. As principais etapas 
são: 
 1. Prima o botão Create Business Idea (Criar Ideia de Negócio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Quando entrar pela primeira vez no Laboratório Criativo, por favor confirme se cumpre os requisitos de 
um projeto de negócio Inside-T: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1 Se o formando não se enquadrar no perfil, não deverá prosseguir: 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Cumprimento dos requisitos do Inside-T 

Fig. 5 Criação de uma ideia de negócio na ferramenta Creative Lab 

Fig. 7 Verificação do perfil do formando 
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3. Está convidado a apresentar a sua ideia de negócio. Preencha os campos seguintes com o Nome do Projeto, 
Localização do Projeto (territórios de baixa densidade), o processo de Aprendizagem Intergeracional, a ligação ao 
Património Cultural e a forma como a ideia contribui para o desenvolvimento sustentável: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos os campos específicos têm um botão de explicação, onde se especifica o conceito apresentado a propósito da 
ideia do projeto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos campos com o botão Exemplo, tem a possibilidade de procurar exemplos que podem ajudar a clarificar o conceito 
e o que é realmente necessário para prosseguir. 

Fig. 8 Introdução 

Fig. 9 Explicação 

Fig. 10 Exemplos 
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Quando se chega à última etapa da ideia do projeto, é altura de iniciar o plano de negócios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas mesmo quando se termina o processo de criação da ideia de negócio, em qualquer fase, é possível voltar atrás e 
editá-la ou simplesmente apagá-la e começar tudo de novo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante todo o processo de criação e aperfeiçoamento da ideia do projeto, a plataforma oferece a possibilidade de, 
em cada passo, se poder aderir à rede de recursos em colaboração. É uma ferramenta que apoia a partilha de temas, 
discussões, recolha de feedback dos orientadores/tutores entre outras facilidades. 

Fig. 11 Último Passo 

Fig. 12 Editar e Apagar 

Fig. 13 Recurso Colaborativo 
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A rede de recursos colaborativos 
A rede de recursos colaborativos é uma interface de comunicação e troca de experiências e conhecimentos na 
plataforma, para ser utilizada pelos formandos e orientadores/tutores.  
 
A rede de recursos de colaboração disponibiliza fóruns privados e abertos, onde a comunidade Inside-T pode propor 
tópicos para discussão e interação. 
 
Os fóruns de discussão são um instrumento permanente de diálogo, consulta e participação. Relativamente à 
operacionalização da rede de recursos colaborativos, recomendamos que se comece por examinar a apresentação em 
vídeo, que apresenta um resumo de como esta ferramenta pode ser utilizada: 

 
 
 
 
Os temas do fórum centrar-se-ão em questões relacionadas com o projeto Inside-T. Os temas podem ser propostos 
por todos os membros, alunos ou orientadores/tutores. A figura 15 mostra onde se pode propor um novo tema, seja 
para um fórum aberto ou privado: 

 

 

Fig. 14 Apresentação da Collaborative Resource Network na plataforma 

Fig. 15 Novos fóruns de discussão 
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Fórum aberto 
A informação nos fóruns abertos está disponível a todos os membros da comunidade Inside-T.  
 
Uma vez criado pela primeira vez um fórum público, será convidado a apresentar-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em todos os fóruns deve apresentar o seu assunto e explicá-lo no segundo campo. Também pode escolher carregar 
documentos, fotografias ou vídeos que queira partilhar com a comunidade Inside-T. Quando terminar, deve clicar no 
botão 'Submeter': 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fórum Privado 
Os membros da comunidade Inside-T também têm a possibilidade de criar fóruns privados acessíveis apenas a membros 
selecionados: 

Fig. 16 Adicionar uma nova discussão/conversação 

Fig. 17 Tópicos de criação de uma nova discussão 

Fig. 18 Fóruns privados 
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Uma vez criada uma nova conversa no fórum privado, deverá selecionar o(s) membro(s) que deseja inscrever-se na 
discussão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada vez que estiver inscrito numa discussão - pública ou privada, receberá uma notificação no seu e-mail de alerta 
relativamente a todas as novas atividades. 
 
Formandos e tutores do Inside-T aceitam não publicar material que seja falso e/ou difamatório, inexato, abusivo, 
indecente, odioso, assediador, obsceno, ameaçador, invasivo da privacidade de uma pessoa, ou em contravenção a 
qualquer lei. 
 
A comunidade também concorda em não publicar qualquer material sujeito a direitos de autor, a menos que o utilizador 
seja o proprietário de tais direitos ou tenha permissão do proprietário de tais direitos. 
 
A comunidade é proibida de o fazer: utilizar linguagem obscena ou conteúdo de mensagens consideradas ostensivas em 
oposição a ocasionais; mensagens ameaçadoras a outros membros com a intenção aparente de incitar ou perpetuar 
um conflito ou discussão; mensagens repetitivas sem sentido nos fóruns ou tópicos individuais de mensagens; publicação 
de informações pessoais ou diálogos privados; publicação de material pornográfico ou material sexual, agressivo, 
discriminatório, desrespeitoso de qualquer tipo ou que de alguma forma denigra a imagem de pessoas ou instituições; 
deturpação; discussões sobre atividades ilegais; mensagens publicadas sob nomes de utilizadores secundários ou outros 
pseudónimos; mensagens que violam a privacidade de outro utilizador. 
 
ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 6.2. 
Faça uma lista das principais dificuldades que experimentou na utilização do Rede de 
Recursos Colaborativos. 
Se teve dificuldades que não conseguiu ultrapassar autonomamente, pode sempre 
partilhá-las no fórum aberto de recursos colaborativos, com outros alunos, com o 
coordenador da ação ou com os  

Fig. 19 Forum 
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6.3 – Desenvolvimento passo por passo de um plano de negócios 
 
Quando se chega ao desenvolvimento do plano de negócios, está-se pronto para enfrentar os desafios do projeto 
Inside-T.  
 
Agora é o momento de aprofundar a ideia do projeto e transformá-la numa proposta de plano de negócios. 
 
Ao iniciar um negócio, o desenvolvimento de um plano de negócios forte será um dos primeiros passos a dar. O plano 
de negócios abrangerá tudo, desde uma explicação detalhada das oportunidades do mercado, a problemática a abordar, 
produtos ou serviços e modelo de preços até às projeções financeiras - e muito mais. Portanto, quer não tenha a 
certeza de como começar ou pretenda apenas tornar o processo mais fácil, o Laboratório Criativo pode ajudá-lo, passo 
por passo. 
Vamos começar: 
 
Início: trabalhar no plano de negócios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma vez iniciado o plano de negócios, utilizando o modelo canvas, o projeto é criado. Pode ser impresso, editado em 
qualquer altura. No painel de bordo principal, é apresentada a progressão do desenvolvimento do projeto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 1: Oportunidade de mercado 
A secção de oportunidades de mercado do plano de negócios é onde se apresenta uma estimativa bem fundamentada 
de quantos consumidores ou empresas integram o mercado-alvo, bem como de quantas vendas potenciais podem ser 
efetuadas com base nesse mercado. Com a ajuda de um pequeno tutorial e alguns exemplos, dever-se-á apresentar 
uma proposta com um máximo de 3000 caracteres: 

Fig. 20 Trabalhar no Plano de Negócios 

Fig. 21 Progresso 
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Quando este campo é preenchido, a caixa correspondente fica na cor verde, e o painel demonstra a progressão. Isto 
aplica-se a todos os campos do plano de negócios, apesar de se poder sempre editar todos os campos ao longo do 
percurso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 2: O problema 
Esta é uma etapa importante. Cada empresa começa por resolver ou tentar resolver um problema importante. Quanto 
mais precisa for a articulação do problema, tanto mais valiosa será a solução. Os empreendedores ficam tão satisfeitos 
com a sua solução que se esquecem de explicar porque é que o problema assume tanta importância. Um problema 
bem articulado torna o valor da solução e todo o plano mais eficaz. Portanto, em muitos aspetos, a declaração do 
problema pode ser o cerne do conceito. É o que intriga as pessoas sobre o resto do negócio e acaba por se tornar o 
ponto fulcral para tudo o que for construído. Construir um grande caso para o problema não se trata apenas de afirmar 
o problema, mas sim de construir uma história envolvente em torno desse problema com a qual as pessoas possam 
simpatizar pessoalmente. Aqui será desafiado a ser objetivo e em 3000 caracteres apresentem o problema: 

Fig. 22 A Oportunidade de Mercado 

Fig. 23 A Oportunidade do Mercado - Finalizada 
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Passo 3: A solução 
Uma vez articulado o problema, o passo seguinte é pensar na forma como a solução resolve esse problema de forma 
harmoniosa. É necessário tanto esforço para obter uma resposta curta e eficaz como o enunciado do problema. Muitos 
empreendedores assumem que o seu público já compreendeu por que razão determinado produto ou serviço é 
importante. A declaração de problema deve preparar o terreno para a solução resultar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 4: Concorrência 
É tempo de conhecer as outras empresas que estão a trabalhar no mesmo espaço e a forma como essa empresas se 
organizam. É importante investigar tanto os concorrentes diretos (empresas que oferecem produtos ou serviços que 
são praticamente os mesmos) como os concorrentes indiretos (empresas que oferecem produtos ou serviços 
ligeiramente diferentes, mas que poderiam satisfazer a mesma necessidade dos consumidores. É tempo de analisar bem 
e evitar dizer que a sua solução é inigualável: 

Fig. 24 O Problema 

Fig. 25 A Solução 
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Passo 5: O modelo de negócio 
O termo modelo de negócio refere-se ao planeamento de uma empresa para obter lucros. Identifica os produtos ou 
serviços que a empresa planeia vender, o seu mercado-alvo definido, e quaisquer despesas previstas. As empresas bem-
sucedidas têm modelos de negócio que lhes permitem satisfazer as necessidades dos clientes a um preço competitivo 
e a um custo sustentável: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 6: O Caminho para o Mercado 
Route-to-market é uma estratégia que determina que canais de distribuição e comunicação serão utilizados para 
fornecer um produto ou serviço aos clientes-alvo. Para ser vencedor nos futuros mercados, precisa de ser inovador e 
diferente na sua abordagem ao route-to-market. É necessário utilizar canais e abordagens diferentes dos que estão 
atualmente disponíveis, com base no facto de que o canal único de hoje, route-to-market, é a oferta padrão de amanhã: 

Fig. 26 A Concorrência 

Fig. 27 O Modelo de Negócio  
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Passo 7: Os Recursos necessários 
A identificação de recursos empresariais para criar um negócio e após o lançamento do negócio, é um passo crucial no 
planeamento empresarial. Mesmo os planos de negócios mais simples são concebidos para orientar os empreendedores 
na atividade de descrever cada origem e o montante exato do capital próprio inicial, bem como justificar o equipamento 
necessário para produzir produtos ou serviços. Os planos para obter o pessoal, equipamento e fundos financeiros 
necessários para fazer face às despesas de capital terão de ser detalhados ao longo do plano de negócios. É um bom 
momento para avaliar também os recursos técnicos e os necessários requisitos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 8: Os Recursos Financeiros 
Finalmente, chegámos à secção menos favorita de todos do plano de negócios: os Recursos Financeiros! 
 
É aqui que são apresentadas as várias folhas de cálculo (ver anexo), quadros, tabelas, e gráficos que transmitem as 
projeções da empresa. E embora este seja um passo dominante em termos de números, deseja-se fazer uma cópia de 
apoio de todos os números através de uma rápida introdução ou de um resumo explicando de que forma se pode lá 
chegar: 

Fig. 29 Os Recursos necessários 

Fig. 28 O caminho para o Mercado 
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Etapa 9: Equipa de gestão 
A etapa da Equipa de Gestão é onde se apresenta a equipa e, se possível, explica como o passado de cada membro da 
equipa é altamente relevante para o sucesso da empresa. 
 
Uma amostra ideal da Equipa de Gestão revela que a combinação de competências, experiência, relações e perícia da 
equipa faz com que seja o melhor grupo de pessoas do mundo para conduzir a empresa ao sucesso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por esta altura, poderá imprimir o seu plano de negócios, antes de o apresentar a um tutor/orientador. 

Fig. 30 Recursos Financeiros 

Fig. 31 Equipa de Gestão 
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A viagem pelo laboratório criativo está agora terminada! 
  
O plano de negócios está concluído.  
 
Por favor, verifique que não pretende fazer mais alterações e que está em conformidade com tudo o que foi solicitado. 
 
Quando tiver a versão final do documento, guarde-o como um PDF e carregue-o para um fórum privado que deverá 
criar na rede de recursos colaborativos, convidando um tutor à sua escolha para o analisar. Após o tutor ter validado 
a qualidade da proposta do projeto no fórum privado da rede colaborativa de recursos, prepare uma apresentação 
PowerPoint, com uma duração máxima de 5mn, para ser realizada na workshop 3 do curso. 
 
Deverá também avançar e confirmar as aquisições de aprendizagem e reexaminar a avaliação global, antes de proceder 
à apresentação do plano de negócios no terceiro e último workshop do curso. 
 
Excelente!!! 

Fig. 32 Imprimir o Projecto 

Fig. 33 Pré-visualização 
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ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 6.3 
Faça uma enumeração das principais dificuldades com que se deparou na construção 
do plano de negócios. 
Se teve dificuldades que não conseguiu ultrapassar autonomamente, pode sempre 
partilhá-las no fórum aberto de recursos colaborativos, com outros aprendentes, com 
o coordenador da ação ou com orientadores/tutores. 
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LIGAÇÕES ÚTEIS  

Inside-T Website https://insidetproject.eu/ 

Inside-T Plataforma de Aprendizagem https://e-learning.insidetproject.eu/ 
 

Boa Prática Pensão David https://www.youtube.com/watch?v=b0lgEhVqIr4&t=305s 
 

Boa Prática Lá em Cima https://www.youtube.com/watch?v=SRMYoAwTYtc&t=210s 
 

Boa Prática Haabjameister - Dugout Boat 
Master 

https://www.youtube.com/watch?v=9jAE5QBzN-M&t=449s 
 

Boa Prática Metsikud Maitsed - Wild Tastes: https://www.youtube.com/watch?v=smyt-IF_Ijw&t=282s 
 

Boa Prática Glendowen https://www.youtube.com/watch?v=77xl6N_FjI4&t=324s 
 

Boa Prática Glen Keen https://www.youtube.com/watch?v=cXuPPCdfcmU&t=169s 

Boa Prática Pensiunea Maria https://www.youtube.com/watch?v=UyyeYgf7-M4&t=60s 
 

Boa Prática Băile Călacea https://www.youtube.com/watch?v=Uwpw_eDi-tI&t=406s 
 

Inside-T Facebook https://www.facebook.com/pg/InsideTProject/ 
 

Inside-T Instagram https://www.instagram.com/insidetproject/ 
 

Inside-T LinkedIn https://www.linkedin.com/company/inside-t-project/ 
 

Inside-T Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCBsTXRmxwmNUtEB8GTmtLJg 
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ACTIVIDADE DE APRENDIZAGEM INTEGRATIVA  

PARA MÓDULO 6 
 
Sistematize as reflexões que efetuou enquanto se relacionava com os materiais do módulo. Descreva os aspetos que 
precisam de ser equacionados para que a sua empresa melhore o seu desempenho em termos de sustentabilidade. 
 
Agora que terminou o seu plano de negócios, verifique se não quer fazer mais alterações e se está de acordo com 
tudo o que lhe foi solicitado. 
 
Quando tiver a versão final do documento, guarde-o como um PDF e carregue-o para um fórum privado que deve 
criar na rede de recursos colaborativos, convidando um orientador à sua escolha. Após o tutor ter validado a qualidade 
da proposta do projeto no fórum privado da rede de recursos em colaboração, prepare uma apresentação PowerPoint, 
com uma duração máxima de 5mn, a ser realizada na oficina 3 da ação. A apresentação deve ser guardada em PDF e 
colocada no espaço indicado na figura 35 ao Laboratório Criativo, para a avaliação final por parte do orientador/tutor: 
 
 

 
 
 
 
 

RESUMO DOS 
PONTOS-
CHAVE 

Laboratório Criativo: Esta ferramenta é um espaço onde as ideias adquirem 
forma, permitindo um desenvolvimento passo-a-passo da sua ideia de negócio. Ao 
entrar no Laboratório Criativo, são apresentadas as instruções sobre como criar 
uma ideia de projeto. A viagem no Laboratório Criativo é: 
- Passo 1: Oportunidade de mercado 
- Passo 2: O problema 
- Passo 3: A solução 
- Passo 4: A Competição 
- Passo 5: O modelo de negócio 
- Passo 6: A Rota para o Mercado 
- Passo 7: Os Recursos necessários 
- Passo 8: As Finanças 
- Etapa 9: Equipa de gestão 
 
Collaborative Resource Network: um espaço onde se pode contactar não só 
com outros formandos, mas também com diferentes tipos de orientadores/tutores 
(formadores, seniores, proprietários de empresas de turismo rural e especialistas). 

Fig. 35 Upload do Plano de Negócios para avaliação pelo tutor/orientador 
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QUESTÕES DE AUTOAVALIAÇÃO  

Questão 1: Alguma vez frequentou um curso de aprendizagem mista (distância + aprendizagem 
presencial)? 
Por favor, assinale a(s) resposta(s) com "sim" ou "não". 

Resposta 1 Sim 

Resposta 2 Não 

Resposta correta: Sim 

Questão 2: Alguma vez criou um projeto utilizando ferramentas on-line? 

Por favor, assinale a(s) resposta(s) com "sim" ou "não". 

Resposta 1 Sim 

Resposta 2 Não 

Resposta correta: Sim 

Questão 3: Sente-se à vontade para tomar a iniciativa ou participar ativamente em fóruns online? 

Por favor, assinale a(s) resposta(s) com "sim" ou "não". 

Resposta 1 Sim 

Resposta 2 Não 

Resposta correta: Sim 

Questão 4: Já experimentou alguma vez participar em atividades criativas para gerar ideias de 
negócio? 
Por favor, assinale a(s) resposta(s) com "sim" ou "não". 

Resposta 1 Sim 

Resposta 2 Não 

Resposta correta: Sim 

Questão 5: Considera o processo criativo relevante na criação de ideias de negócio? 

Por favor, assinale a(s) resposta(s) com "sim" ou "não". 

Resposta 1 Sim 

Resposta 2 Não 

Resposta correta: Sim 

Questão 6: Já utilizou alguma vez ferramentas online para apoiar a criação de ideias de negócio? 

Por favor, assinale a(s) resposta(s) com "sim" ou "não". 

Resposta 1 Sim 

Resposta 2 Não 

Resposta correta: Sim 
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Questão 7: Já utilizou alguma vez ferramentas online para apoiar a criação de um plano de negócios? 

Por favor, assinale a(s) resposta(s) com "sim" ou "não". 

Resposta 1 Sim 

Resposta 2 Não 

Resposta correta: Sim 

Questão 8: Uma das etapas na criação de um plano de negócios é a abertura de uma conta bancária. 

Por favor, assinale a(s) resposta(s) com "verdadeiro" ou "falso". 

Resposta 1 Verdadeiro  

Resposta 2 Falso 

Resposta correta: Falso 

Questão 9: Um plano de negócios deve identificar os recursos necessários para desenvolver o negócio 
e também todo o programa de marketing para o negócio que vai ser criado. 
Por favor, assinale a(s) resposta(s) com "verdadeiro" ou "falso". 

Resposta 1 Verdadeiro  

Resposta 2 Falso 

Resposta correta: Verdadeiro 
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GLOSSÁRIO 

Agenda da UE para o 
turismo sustentável 

Ações e soluções delineadas pela Comissão Europeia para um turismo mais 
competitivo e sustentável a nível europeu. 

Aprendizagem ao longo 
da vida  

O conceito refere-se às atividades que as pessoas realizam ao longo da sua vida 
para melhorar os seus conhecimentos, aptidões e competências num determinado 
domínio, tendo em conta alguns motivos pessoais, sociais ou relacionados com a 
atividade profissional exercida. 

Aprendizagem 
intergeracional 

A forma como as pessoas de todas as idades podem aprender em conjunto e umas 
com as outras. É uma parte importante da Aprendizagem ao Longo da Vida, onde 
as gerações trabalham em conjunto para adquirir competências, valores e 
conhecimentos. Para além da transferência de conhecimentos, fomenta relações de 
aprendizagem recíprocas entre diferentes gerações e ajuda a desenvolver o 
património e coesão social nas nossas sociedades em envelhecimento. 

Áreas Rurais Todas as áreas que estão fora dos aglomerados urbanos. Os aglomerados urbanos 
são aglomerados compostos por uma densidade de pelo menos 300 habitantes por 
km² e uma população mínima de 5 000 habitantes. 

Cartografia de questões
  

Uma técnica de tutoria que consiste no processo de ouvir atentamente o formando 
para descobrir padrões e temáticas repetitivas. 

Coaching O processo pelo qual os formadores adquirem as competências, capacidades e 
conhecimentos necessários para se desenvolverem profissionalmente e se 
tornarem mais eficazes nas suas atividades. 

Codificação Estratégia de gestão do conhecimento que se concentra na recolha de 
conhecimento das pessoas e de algum modo guardá-lo. 

Crescimento do 
emprego 

Um aumento das oportunidades económicas, designadamente perspectivas de 
emprego e empreendedorismo. 

Desenvolvimento de 
destinos sustentáveis  

O desenvolvimento de um destino para satisfazer as necessidades actuais sem 
sacrificar as gerações futuras na concretização das suas vidas. 

Desenvolvimento rural O processo de melhoria da qualidade de vida e bem-estar geral das pessoas que 
vivem em zonas rurais. 

e-Mentoring Uma relação que se estabelece entre um indivíduo mais experiente (mentor) e um 
indivíduo menos hábil ou com menos experiência ( pupilo), utilizando 
principalmente as comunicações eletrónicas, que se destina a desenvolver e 
aumentar as competências, conhecimentos, confiança e compreensão cultural do 
pupilo para o ajudar a ser bem sucedido, contribuindo ao mesmo tempo para o 
desenvolvimento do mentor. 

Empreendedorismo O processo de criar algo com valor, dedicando o tempo e o esforço necessários, 
assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais que o acompanham e 
beneficiando das recompensas resultantes da satisfação monetária pessoal e 
independência. 

Empreendedorismo de 
base comunitária 

Uma comunidade que atua de forma corporativa, tanto ao nível do empreendedor 
como da empresa, na prossecução de um objetivo comum, de acordo com o 
interesse da comunidade em termos de iniciativas económicas e sociais. 

Geração de ideias  Ajuda a criar produtos e serviços, melhorar os processos de trabalho, melhorar e 
mudar os negócios e as atividades de vendas / marketing, etc.   
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Gestão financeira  Significa planear, organizar, dirigir, e controlar as atividades económicas e 
financeiras da empresa. 

Inovação Envolve a conversão de novos conhecimentos num novo produto, processo ou 
serviço e a colocação deste produto, processo ou serviço em utilização real, 
visando um retorno económico. 

Lean Start-up / 
Produção 

Lançamento de um "protótipo funcional" de um produto ou serviço, de forma 
rápida e eficaz, a fim de poupar tempo... e recursos financeiros. 

Liderança A capacidade de influenciar as pessoas a seguir uma determinada orientação. 

Marketing Digital Pode ser descrito como a utilização da Internet, de dispositivos móveis, redes 
sociais, motores de busca, e outros canais para alcançar os consumidores e 
promover-lhes produtos e serviços. 

Media (sociais) Tecnologias interativas computorizadas que facilitam a criação e partilha de 
informação, ideias, perspetivas de emprego e outras formas de expressão através 
de comunidades e redes virtuais. 

Médias Empresas Empresas que empregam menos de 250 pessoas e que têm um volume de negócios 
anual que não excede 50 milhões de euros, ou um ativo financeiro anual que não 
exceda 43 milhões de euros. 

Mentoring (Tutoria) É um subconjunto do coaching, e não uma questão de semântica. Quando se orienta 
os melhores executantes, é-lhes dada formação para assumirem tarefas e 
responsabilidades para além das especificadas nas suas descrições de funções. 
A seleção tanto dos tutores como dos indivíduos a serem acompanhados e a sua 
motivação para entrarem no relacionamento de tutoria é vital para assegurar 
resultados tanto para eles próprios como para a organização.  O objetivo da 
correspondência é criar a melhor base de aprendizagem possível para ambas as 
partes. Quanto mais os tutores e os indivíduos acompanhados se assemelharem um 
ao outro, mais fácil será para eles relacionarem-se e corroborarem um com o outro 
sobre os preconceitos que partilham relativamente ao mundo exterior. 

Microempresas Empresas que empreguem menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual 
ou um ativo financeiro anual que não exceda 2 milhões de euros. 

Narração de histórias  Atividade social e cultural de partilha de histórias, por vezes improvisadas, teatrais 
ou embelezadas. Cada cultura tem as suas próprias histórias ou narrativas, que são 
partilhadas como meio de entretenimento, educação, preservação cultural ou 
promoção de valores morais. Os elementos cruciais das histórias e da narração 
incluem enredo, personagens, e perspetiva narrativa. 

Património Cultural Um conceito carregado de subjetivismo e que é dinâmico ao longo do tempo, não 
depende tanto dos objetos ou bens que poderiam ser incluídos, mas dos valores 
que a sociedade lhes atribui em cada momento da história, e que determinam que 
bens são aqueles que devem ser protegidos e preservados para a posteridade. 

Pensamento crítico  Pensar sobre qualquer assunto, conteúdo ou problema em que a pessoa que pensa 
melhora a qualidade do seu pensamento, responsabilizando-se pelas estruturas 
inerentes ao pensamento e impondo-lhes padrões intelectuais. 

Personalização Estratégia de gestão do conhecimento que se concentra nas pessoas e na respetiva 
comunicação mútua e direta. 

Plano de Negócios É um plano em que a empresa define os seus objetivos e como deve atingir as suas 
metas. Um plano de negócios consiste num documento escrito da empresa, que 
aborda áreas de marketing, financeiras e operacionais. Pode ser utilizado para obter 
investimento enquanto uma empresa não possuir um registo comprovado da sua 
atividade, ajudando a manter os objetivos a alcançar. 
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Planos de Carreira Uma técnica de tutoria que consiste principalmente em demonstrar e analisar a 
maior parte das possibilidades profissionais mais importantes no percurso de vida 
do indivíduo aprendiz. 

PME Pequenas empresas empregam menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não excede 10 milhões de euros.  
Estatuto de PME (pequenas e médias empresas). As PME representam 99% de todas 
as empresas na UE. A definição de uma PME é importante para o acesso ao 
financiamento e aos programas de apoio da UE especificamente dirigidos a este tipo 
de empresas. 

Prática intergeracional
  

Visa reunir as pessoas em atividades mutuamente benéficas que promovam uma 
maior compreensão e respeito entre gerações e contribuam para a construção de 
comunidades mais coesas. 

Redes de Turismo O trabalho em rede pode ser definido como as atividades em que as empresas de 
turismo constroem e gerem relações pessoais com indivíduos e organizações 
dentro do seu meio. As redes são padrões de relações entre diferentes 
organizações, empresas e mesmo com os seus concorrentes. 

Redes sociais  Estruturas que representam um conjunto de indivíduos, entidades, organismos, que 
estão interligados e que partilham interesses e conteúdos sob a forma de 
informação, ficheiros, fotos, áudios, música, vídeos, etc. 

Rotas de turismo 
colaborativo  

Rotas que unem uma série de atrações turísticas a fim de promover o turismo 
local, incentivando os visitantes a viajar de um local para outro. 

SEM O marketing através de motores de busca utiliza anúncios pagos, visíveis nas 
principais páginas de resultados de busca na Internet, na página do motor de busca, 
e relacionados com algumas palavras-chave específicas. 

SEO A otimização dos motores de busca é utilizada para melhorar a visibilidade orgânica 
de websites empresariais e conteúdos relacionados com as marcas para consultas 
comuns relacionadas com a indústria, tais como os motores de busca Google e 
Bing.. 

Sustentabilidade  É a capacidade de gerir com sucesso uma empresa em permanência numa estrutura 
permanente composta por 1 km², com uma densidade de pelo menos 300 
habitantes por km² e uma população mínima de 5 000 habitantes. 

Sustentabilidade social  Os impactos positivos e negativos que os sistemas, processos, organizações e 
atividades têm sobre as pessoas e a sua vida quotidiana. 

Técnicas de mentoring 
(Tutoria)  

Processos para ajudar um formando ou coachee a abordar um objetivo específico. 

Territórios de baixa 
densidade 

Uma região com baixa densidade demográfica (população por quilómetro), bem 
como fraca capacidade económica (PIB per capita). 

Transferência de 
conhecimentos  

Partilhar ou disseminação de conhecimentos e dar contributos para a resolução de 
problemas. Na teoria organizacional, a transferência de conhecimento constitui uma 
questão prática de transferência de conhecimento de uma organização para outra. 

Turismo sustentável Uma forma de turismo que responde às necessidades dos turistas, dos destinos, da 
indústria, e das comunidades de acolhimento, e do ambiente, tendo em conta os 
impactos económicos, sociais e ambientais atuais e futuros. 

Vantagem competitiva
  

Uma condição que coloca uma determinada entidade numa melhor posição em 
comparação com outras entidades dentro do mesmo segmento de mercado. 
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Figura 4: Mapa conceptual para o Módulo 2 (imagem legível página 24) 
 
 
 

 
 

Família, Amigos, Iludidos

Fundos Próprios dos Promotores

Subvenção de ajuda (Nacional e UE) P rátic as  c ontabilís tic as

Particular / Investidores Anjo Tributaç ão

Fundos de capital de risco R ác ios , etc .

Programas Aceleradores C ontas  auditadas

Concursos C ontas  de G es tão

Bolsas de estudo E tc .

Bancos

Arranque, Crescimento, Maturidade Fundos Apoio Social (Negócios sociais)

Etc. etc. etc. Etc.

Marketing e vendas

Pessoal Etapa do Ciclo de Vida da Empresa? 3 a 4 anos

Fundo de maneio Custos Operacionais Venda directa (Física / e-Commerce) Pressupostos sólidos
B2B?

Equipamento Montante de financiamento necessário? B2C?

B2B22C?

Acessórios Custos de Capital B2G?

Modelo das comissões

Instalações Prazos de financiamento necessários Alvará / Modelo SaaS

Curto, Médio ou Longo Prazo

Necessidades de 
Financiamento

A totalidade dos 
componentes do negócio 

deve ser totalmente 

Planos de Contingência / 
Planos de Mitigação

Cashflow, P&L, Balanço

Origens  de 
fundos

Negóc ios  / 
Modelo de 

rec eitas

Projecções Financeiras

S is temas  F inanc eiros  
E fic az es

Comunicar eficazmente a proposta comercial e os potenciais / 
requisitos financeiros às principais partes interessadas

Plano de Negócios / Resumo do Plano de Negócios / Pitch Deck / Elevator 
Pitch https://www.hban.org

Angariação de fundos / 
Sensibilização financeira

Abrangente / 
Detalhado

Análise de Sensibilidade 
/ Risco


