CONTACT INFORMATION

CONFERÊNCIA FINAL DO
PROJECTO ELESA
Os parceiros do projecto endereçam o convite para a conferência ﬁnal, que
se realiza em Mijoux ( Rhône-Alpes), em França, no dia 25 de Setembro de
2015. A conferência facilitará a divulgação e disseminação dos resultados
do projecto e poderá actuar como um fórum para que os actores chave do
sector explorem formas de aumentar a mobilidade e as oportunidades dos
Técnicos Especialistas em Turismo de Ar Livre no espaço europeu.
Informação e notícias sobre a conferência:
www.elesa-project.eu/upcoming-events

LINKS ÚTEIS:
www.elesa-project.eu
www.ec-oe.eu/projects/eqfoa
www.ec-oe.eu/projects/clo2
ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

IE - Ireland
Institute of Technology,Tralee
Tralee, Ireland
Tomás Aylward
tomas.aylward@staﬀ.ittralee.ie
www.ittralee.ie

HU - Hungary
University of Physical Education
Budapest, Hungary
Gyöngyvér Lacza
lacza@tf.hu
www.tf.hu

IE - Ireland
Coaching Ireland, Limerick, Ireland
Fiona Larkin
ﬁona.larkin@coachingireland.com
www.coachingireland.com

GR - Greece
HATAOA - Hellenic Association of Tourist
Enterprises of Outdoor Activities,
Athens, Greece
Michalis Tsoukias
m.tsoukias@trekking.gr
www.hateoa.gr

PT - Portugal
IDTOUR - Unique Solutions, IEUA,
University of Aveiro, Aveiro, Portugal
Nuno Lopes
nuno.lopes@idtour.pt
www.idtour.pt

EE - Estonia
TLU - Institute of Health Sciences and
Sports, Tallinn University, Tallin, Estonia
Reeda Tuula
reedat@tlu.ee
www.tlu.ee/en

ES - Spain
ANETA - Asociacion Nacional de Empresas
de Turismo Activo, Madrid, Spain
c/o Teresa Gil 16, 47002, Valladolid, Spain
Lazaro Mediavilla
aneta@aneta.es
www.aneta.es

CH - Switzerland
SOA - Swiss Outdoor Association
Zurich, Switzerland
Katrin Blumberg
katrin@swissriveradventures.ch
www.swissoutdoorassociation.ch

PT - Portugal
APECATE - Associaçao Portuguesa
de Empresas de Congressos,
Animaçao Turistica e Eventos
Lisboa, Portugal
Paulo Rocha
apecate@apecate.pt
www.apecate.pt
NL - Netherlands
VeBON - Vereniging Buitensport
Ondernemingen Nederland
Ermelo, Netherlands
Hans Ligtermoet
info@vebon.nl
www.vebon.nl
FR - France
SNEPSALPA - France Plein Air
Mijoux, France
Jean Yves Lapeyrere
jylapeyrere@francepleinair.fr
www.francepleinair.fr

BE - Belgium
Katholieke Hogeschool Leuven
Leuven, Belgium
Dries De Ruytter
dries.deruytter@khleuven.be
www.khleuven.be

EC-OE
European Confederation of Outdoor
Employers, Huldenberg, Belgium
Herman Smulders,
herman.smulders@ec-oe.eu
www.ec-oe.eu

O projecto ELESA tem por objectivo criar um produto sólido e abrangente que
as instituições de ensino superior e as Instituições de formação proﬁssional
possam aplicar de imediato.

Técnico Especialista em Turismo de
Ar Livre é a qualificação usada em
Portugal para descrever o profissional
que trabalha ao ar livre ou em instalações
equipadas para o efeito, enquadrando
e liderando grupos e/ou indivíduos em
actividades de Turismo de ar livre.
COM BASE NA EXPERIÊNCIA
O projecto“European LEarning Syllabus for outdoor Animators“(ELESA) é a
continuidade de dois projectos anteriores do programa Aprendizagem ao
Longo da Vida (ALV) que se debruçaram sobre a formação vocacional e
superior dos técnicos de ar Livre: EQFOA (2006-2008) e CLO2 (2008-2010).
O projecto“European Qualiﬁcation Framework for Outdoor Animators”
(EQFOA) deﬁniu o perﬁl dos Técnicos Especialistas em Turismo de Ar Livre
deﬁnindo o seu trabalho em três importantes documentos:
1. Mapa ocupacional: Descrição ocupacional do Técnico Especialista em
Turismo de Ar Livre e proﬁssões relacionadas
2. Mapa funcional: Identiﬁcação das tarefas que um Técnico Especialista
em Turismo de Ar Livre desenvolve no quotidiano proﬁssional
3. Quadro de Competências: Sistematização das competências necessárias
para que um Técnico Especialista em Turismo de Ar Livre enquadre e
dinamize, de forma eﬁciente e segura, uma actividade turística de ar livre.
O projecto CLO2 teve como enfoque estabelecer a ponte entre as competências
do Técnico Especialista em Turismo de Ar Livre (EQFOA) e os resultados de
aprendizagem necessários para adquirir essas competências. Dois resultados
chave deste projecto foram:
1. A deﬁnição de nível 5, no âmbito do Quadro Europeu de Qualiﬁcações, para
a qualiﬁcação de Técnico Especialista em Turismo de Ar Livre;
2. A criação de um quadro de Resultados da Aprendizagem, que deﬁna os
módulos de formação e os seus objetivos especíﬁcos, e garanta a formação
adequada nas principais áreas de atuação do Técnico Especialista de Turismo
de Ar Livre.

Apesar dos anteriores projectos, EQFFOA e CLO2, terem produzido ferramentas
extremamente relevantes, estas não têm aplicação direta e imediata por parte
das entidades formativas e associações patronais. Neste sentido, o projecto
ELESA providenciará o elo em falta que liga a visão da qualiﬁcação do Técnico
Especialista em Turismo de Ar Livre com um produto tangível e facilmente
aplicado em toda a Europa e por todos os operadores de formação.
Os parceiros que integram o projecto estão convictos de que a aplicação e
uso desta ferramenta terá um impacto relevante na mobilidade e na
Aprendizagem ao Longo da Vida dos proﬁssionais, na transparência das suas
qualiﬁcações e um valor acrescentado na indústria do Turismo e do Lazer.
Serão potenciais alvos deste projecto dezenas de milhares de proﬁssionais
e seus empregadores de toda a Europa e, consequentemente, serão seus
co- beneﬁciários milhões de turistas que, activa e anualmente, visitam os
nossos territórios.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO ELESA
Este projecto envolve uma colaboração estratégica entre as entidades de
ensino superior e representantes das empresas de animação turística, que
trabalharão em conjunto para a concretização dos objectivos deste projecto
multilateral ERASMUS, que integra quatro grandes blocos de trabalho:
1. Pesquisa, nos dez países parceiros, da realidade formativa existente no
âmbito do turismo de ar livre.
2. Concepção e desenvolvimento de um programa de aprendizagem que possa
ser dinamizado numa base pan-europeia para a formação dos Técnicos
Especialistas em Turismo de Ar Livre.
3. Teste, alteração (se necessário) e validação do programa de aprendizagem
ELESA, comparativamente com os resultados do EQFOA e CLO2, com as
Entidades de formação.
4. Disseminação do programa de aprendizagem ELESA junto dos decisores do
sector.

