2 a 5 de OUTUBRO de 2018
CURSO GRATUÍTO
EMPREGO NA EUROCIDADE:
TRABALLO, TURISMO E TERMALISMO
INSCRICIÓN:
www.fundaciongaliciaeuropa.eu

Horario: 10:00 a 19:00

MARTES 02/10/2018
·10:00 ·

_PRESENTACIÓN CURSO E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

·10:30 ·

_PROGRAMAS EUROPEOS APLICABLES AO DESENVOLVEMENTO
TURÍSTICO E O PATRIMONIO CULTURAL

· 11:30 ·

_INTRODUCCIÓN HISTÓRICA AO CONTEXTO DA EUROZONA:
• Peculiaridades históricas e tradicionais na
Eurocidade Chaves Verín.
• O Camiño de Santiago en todos os seus contextos.
• A Ruta da Auga, os balnearios e as augas
mineiro-medicinais.

· 14:00 ·

_NETWORKING.

· 15:30 ·

_TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN E A SÚA APLICACIÓN AOS
RECURSOS TURÍSTICOS:
• Como interactuar con colectivos á hora de desenvolver
rutas de sendeirismo, roteiros culturais ou rutas
panorámicas en autobús pola zona.

MÉRCORES 03/10/2018
_CAMIÑO DE SANTIAGO E OUTRAS RUTAS DE SENDEIRISMO,
BTT E POSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO EUROPEO:

· 10:00 ·
- Saída en Bus desde a Eurocidade para realizar un
tramo do Camiño de Santiago.

· 13:00 ·
- Networking: Exposición de dúbidas e problemas
que poderían xurdir no desenvolvemento das rutas con
clientes.

· 15:00 ·
- A ECOVÍA DO TÁMEGA, un proxecto para toda a familia:
ROTEIRO en bicicleta polas lagoas e a Ecovía do
Támega ata Feces de Abaixo.

· 19:00 ·
- Fin da xornada práctica.

XOVES 04/10/2018
_A RUTA TERMAL E DA AUGA NA EUROCIDADE E PROGRAMAS
EUROPEOS APLICABLES:

· 10:00 ·
- Saída en bus desde a Eurocidade ata Vidago para unha
presentación do Pasaporte das Augas e posta en
común de experiencias e ideas aplicables cara un
futuro profesional para visitar instalacións dun
balneario.

· 12:00 ·
- Saída en bus para realizar unha visita de todas as
instalacións que forman parte da Ruta Termal da Auga.

· 14:00 ·
- Networking.

· 15:30 ·
- Continuación da Ruta Termal e da Auga.

· 19:00 ·
- Fin da xornada práctica.

2018
VENRES 05/10/2018
_OS ROTEIROS CULTURAIS NA EUROCIDADE E O PATRIMONIO
CULTURAL EUROPEO:

· 10:00 ·
- Saída en bus desde a Eurocidade para facer un
percorrido cultural a pé polo casco antigo de Chaves.

· 14:00 ·
- Networking: Posta en común das posibilidades
de aplicación do percorrido con distintas tipoloxías de
clientes.

· 15:30 ·
- Saída para facer percorrido cultural polo casco antigo
de Verín.

· 18:00 ·
- Retorno a Eurocidade e posta en común das
habilidades adquiridas.

· 19:00 ·
- CLAUSURA.

IMPULSORES DE OPORTUNIDADES:
INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E EMPRENDEMENTO
NA EUROCIDADE CHAVES VERIN
Este curso está enmarcado dentro do proxecto
EUROCIDADE_2020 ( Actividade 3-Acción 2) e
serve como continuidade ás actividades de
formación iniciadas ao abeiro do Programa de
Cooperación Transfronteiriza Galicia-Norte de
Portugal 2007-2013 (POCTEP).
Tras a elaboración e promoción de distintas rutas e
paquetes turísticos, chega o momento da súa
implementación e aproveitamento polo sector
privado. Todo o traballo dos últimos anos son un
nicho de mercado e de futuro para a mocidade
emprendedora. Unha oportunidade para a
creación de empresas, para acadar un emprego,
para labrarse un futuro na Eurocidade.
Nesta segunda convocatoria preténdese aplicar
dunha forma práctica e específica os conceptos e
aptitudes adquiridas no primeiro curso de
Impulsores de Oportunidades. Trataremos de
aplicar os coñecementos de novas técnicas de
comunicación así como as novas tendencias no
turismo e sempre dende un modo moi práctico con
traballos directamente nos campos/rutas a
estudar . As últimas tendencias, as dificultades
para impulsar novas oportunidades ou a
adaptación a novos mercados serán as premisas
básicas que van adquirir os participantes, así como
as posibilidades de financiamento que a UE
proporciona.
O curso está dirixido a toda a poboación, sen limite
de idade e/ou perfil profesional. Tanto a parados
como empresarios ou emprendedores galegos e
portugueses.

