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ECOTURISMO  NA  RESERVA  DA

BIOSFERA  DAS  FAJÃS  DE  SÃO

JORGE

OBJETIVO GERAL
Este projeto de formação pretende dotar os Guias dos
Parques Naturais dos Açores, de ferramentas
conceptuais e de instrumentos necessários ao
desempenho da sua atividade, de modo a poderem
conceber e transmitir adequadamente informações
sobre especificidades e singularidades das Zonas
Costeiras Protegidas da Ilha de São Jorge – a Reserva
da Biosfera Fajãs de São Jorge assim como potenciar os
seus negócios de forma sustentável. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
01

Entender o conceito geral do
ecoturismo, perfil do ecoturista,

produtos e destinos assim como
os aspetos legais relacionados
com o ecoturismo

02 Conhecer as competências e o
papel do guia ecoturístico

04
Reconhecer a importância da
atribuição da classificação de
Reserva da Biosfera das Fajãs de
São Jorge e identificar o
património natural e cultural
como recurso fundamental para
oferecer um turismo sustentável

05 Identificar produtos e desenvolver
rotas e/ou roteiros ecoturísticos

03
Potenciar o negócio através dos
canais mais adequados para a
sua promoção e comercialização

06
Agir em conformidade em
situações de emergência 

PÚBLICO ALVO
Guias dos Parques Naturais dos Açores



INFORMACÕES INSCRIÇÃO
- Inscrições devem ser efetuadas até dia 20 de Janeiro
de 2021 através do preenchimento de ficha de
inscrição e envio da mesma para formacao@ccah.eu 

ECOTURISMO  NA  RESERVA  DA

BIOSFERA  DAS  FAJÃS  DE  SÃO

JORGE

CRONOGRAMA E FORMADORES

ASSIDUIDADES E CERTIFICADO
- A emissão do certificado de formação está
condicionada à obtenção de aproveitamento em todos
os módulos do curso, bem como à presença do
formando em, pelo menos, 90% da carga horária total.
No caso de registo de ausência superior ao previsto,

será emitido apenas certificado de presença.


