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CONFERENCE: Cultural Tourism as a Form of Entrepreneurship  

Ilhéus – Bahia – Brazil 

Date: 25/10/2019 

 

Cooperbom Turismo, had the opportunity to present the  CTAFOYE – Cultural Tourism as a Form 
of Youth Entrepreneurship – Conference on  25th October 2019 at CEEP do Chocolate Auditorio 
in Ilhéus – Brazil. 

Teachers and students of the Tourism Courses from the CEEP do Chocolate, local authorities 
and community participated in the event. 

Co-funded by the Erasmus+ Program of the European Union, the project brought to the 
community a moment to think about how they could change the way of working on tourism in a 
more cultural way. 

People and young participants asked many questions about the project during the event that 
started by 1. The project presentation and timeline; 2. JBS, TC and YE participants 

Shared their experiences in Poland and Spain; 3. Lecture – Professor Reinaldo Soares MSc. 
“Cultural Tourism and the Labor Market – Opportunities”; 4. Presentation of the e-learning online 
courses platform; 5. Digital Guide – How to create a business based on the concept of cultural 
tourism; and 6. Last words and Certificates. 

Professor Reinaldo Soares, Master in Cultural Tourism by the State University Santa Cruz, spoke 
about cultural tourism as a form of entrepreneurship, labour market and opportunities for young 
people. The audience discussed the reality in Ilhéus comparing to other countries in Latin 
America, the participants of the project pointed out what they had seen in Gdynia and in Malaga 
that most impressed them related to culture and tourism. 

Members of the COMTUR - Tourism Council of the Municipality spoke to the audience about 
tourism and cultural issues. As a representative of Comtur, Mr Winston Meireles also director 
president of Cooperbom Turismo and Mrs Ingrid Santana as representative of the Municipality. 

The event ended up with certification for the audience and a promise of beautiful future 
experience. 

 

 
 
         More Pictures and vídeos: https://www.pictame.io/tag/ctafoyeproject 
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Turismo Cultural como forma de empreendedorismo juvenil 
 29/out/2019 . 13:48 

 
 

 
PROGRAMAÇÃO 

09:00 – Apresentação do Projeto 
09:10 – Experiências dos Jovens Intercambistas na Polônia e em Málaga 
09:20 – Palestra – “Turismo Cultural e o Mercado de Trabalho – Oportunidades” 
09:45 – Apresentação da Plataforma de Cursos Online do projeto 
10:00 – Finalização e Entrega dos Certificados 
Local: Auditório do CEEP do Chocolate Nelson Schaun, Malhado, Ilhéus 
 A Conferência é a última etapa do projeto CTAFOYE sobre Turismo cultural como forma de empreendedorismo juvenil. 
A palestra será com o professor Reinaldo Soares. 
Podem participar jovens a partir de 16 anos e público em geral. Entrada franca. 
O projeto é co-financiado pelo programa Erasmus + da União Europeia. 
Os certificados serão emitidos pela Cooperbom Turismo 
Os jovens que foram a Polônia e a Espanha irão compartilhar suas experiências 
Em fevereiro os parceiros do consórcio estiveram em Ilhéus para a reunião inicial do projeto. Em abril duas polonesas 
estiveram em Ilhéus para conhecer a história e o turismo local, em maio quatro ilheenses foram a Polônia para 
conhecer as atividades desenvolvidas no turismo de em Gdynia e Gdansk e para diversas visitas técnicas e um 
treinamento sobre Turismo cultural e empreendedorismo juvenil. Em setembro seis jovens estiveram em Málaga na 
Espanha para um intercâmbio onde aprenderam diversas ferramentas para empreender no tema do projeto e criar 
network. 
Essas experiências foram fantásticas para os jovens locais que fardo a diferença em suas carreiras no futuro. 
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Fonte: http://www.r2cpress.com.br/v1/2019/10/29/turismo-cultural-como-forma-de-empreendedorismo-juvenil/ 
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CONFERÊNCIA SOBRE TURISMO CULTURAL PARA JOVENS SERÁ 
REALIZADA EM ILHÉUS NESTA SEXTA 

 24/out/2019 . 22:24 
 

 
Jovens vão relatar experiências de viagens para outros país 

Quem tem mais de 16 anos de idade e quer conhecer um pouco sobre os costumes, cultura, turismo e mercado 
de trabalho no setor turístico ainda pode garantir uma vaga na “Conferência Turismo Cultural Como Forma 
de Empreendedorismo Juvenil”. O evento será realizado a partir das 9h, desta sexta-feira (25), no Centro 
Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Schaun, no bairro do Malhado. 

Com entrada gratuita, a Conferência Turismo Cultural será aberta com apresentação do projeto internacional 
Ctafoye. Logo em seguida, será o momento dos participantes conhecerem as experiências dos jovens 
intercambistas que estiveram em países como Polônia e Espanha. A programação prossegue com uma palestra 
do professor Reinaldo Soares, que abordará o tema “Turismo Cultural e o Mercado de Trabalho – 
Oportunidades”. 

Os participantes também terão a oportunidade de conhecer a plataforma de cursos online do projeto Ctafoye. 
O evento deverá ser encerrado por volta das 10h, com a entrega de certificados para todos os participantes. 
A conferência é a última etapa do projeto Ctafoye em Ilhéus. 
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 Fonte: https://www.pimenta.blog.br/2019/10/24/conferencia-sobre-turismo-cultural-para-jovens-sera-

realizada-em-ilheus-nesta-sexta/ 

 
** Foto: JobShadowing – Ilheus – April 2019 
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CULTURA 

Estudantes polonesas debatem sobre turismo cultural em 
Ilhéus 

 07 DE MAIO DE 2019 

 
Visita culturalDino Rocha 

A Secretaria Municipal da Cultura (Secult) recebeu a visita de duas estudantes da 

Polônia, participantes do Projeto “CTAFOYE – Turismo Cultural como forma de 

Empreendedorismo Juvenil”, na segunda-feira (6). O projeto é cofinanciado pela União 

Europeia, em parceria com a Cooperativa de Turismo e Promoção Social - Cooperbom 

Turismo. 

As estudantes realizaram uma visita técnica sobre os roteiros turísticos de Ilhéus 

(Centro Histórico, Quarteirão Jorge Amado, Rota do Chocolate, Mercado de 

Artesanato e outros) e participaram de uma roda de conversa com o secretário da 

Cultura Pawlo Cidade. Para Winston Meirelles, diretor da Cooperbom Turismo, o 

projeto “trará benefícios para o turismo e a economia local através das diversas 

atividades programadas, com divulgação nacional e internacional em plataformas e 

mídias sociais na União Européia e América Latina”. 

Na oportunidade, Pawlo Cidade apresentou o planejamento estratégico da Secult, 

com foco no projeto Cultura 500, e respondeu vários questionamentos das estudantes. 

Exemplificou como são construídas e idealizadas as ações culturais, 

http://www.jornalbahiaonline.com.br/2018/secao/Cultura


 

 chamando a atenção para a via de mão dupla entre a sociedade civil e o poder 

público. “Antes de qualquer iniciativa ou construção de uma política pública, ouvimos 

os mais interessados no processo”, salientou o secretário. “Ilhéus tem um potencial 

artístico-cultural inestimável que é reconhecido no mundo inteiro, sobretudo a partir 

da obra Amadiana. Se desejamos trabalhar com turismo cultural é preciso primeiro 

fortalecer as artes, preservar nosso patrimônio material e fomentar os movimentos 

culturais locais”, acrescentou. 

Também estiveram presentes estagiários cooperativa, intérpretes e professores que 

participam do projeto, além da assessora de imprensa da Cooperbom, Karoline Vital. 

O Projeto CTAFOYE – Turismo Cultural como forma de Empreendedorismo Juvenil 

tem como objetivo principal promover a educação de empreendedorismo jovem no 

campo do empreendimento cultural-turístico, incluindo a responsabilidade social 

empresarial ambiental nos negócios, através  de uma formação de qualidade que 

melhore o desenvolvimento profissional dos jovens e, portanto, transfira para jovens 

trabalhadores metodologias de formação inovadoras, melhorar a orientação, 

aconselhamento e formação profissional na União Europeia e América Latina para os 

jovens na área do empreendedorismo e turismo cultural. 

Fonte: http://www.jornalbahiaonline.com.br/2018/noticia/36848/Estudantes-polonesas-debatem-sobre-

turismo-cultural-em-Ilh%C3%A9us.html 
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Turismo 

Secult recebe estudantes polonesas para debater sobre turismo cultural 

por Secom 

 Publicado em 07/05/2019 12:50 

 
 

A Secretaria Municipal da Cultura (Secult) recebeu a visita de duas estudantes da Polônia, 
participantes do Projeto “CTAFOYE – Turismo Cultural como forma de Empreendedorismo 
Juvenil”, na segunda-feira (6). O projeto é cofinanciado pela União Europeia, em parceria com a 
Cooperativa de Turismo e Promoção Social - Cooperbom Turismo. 

As estudantes realizaram uma visita técnica sobre os roteiros turísticos de Ilhéus (Centro 
Histórico, Quarteirão Jorge Amado, Rota do Chocolate, Mercado de Artesanato e outros) e 
participaram de uma roda de conversa com o secretário da Cultura Pawlo Cidade. Para Winston 
Meirelles, diretor da Cooperbom Turismo, o projeto “trará benefícios para o turismo e a economia 
local através das diversas atividades programadas, com divulgação nacional e internacional em 
plataformas e mídias sociais na União Européia e América Latina”. 

Na oportunidade, Pawlo Cidade apresentou o planejamento estratégico da Secult, com foco no 
projeto Cultura 500, e respondeu vários questionamentos das estudantes. Exemplificou como são 
construídas e idealizadas as ações culturais, chamando a atenção para a via de mão dupla entre 
a sociedade civil e o poder público. “Antes de qualquer iniciativa ou construção de uma política 
pública, ouvimos os mais interessados no processo”, salientou o secretário. “Ilhéus tem um 
potencial artístico-cultural inestimável que é reconhecido no mundo inteiro, sobretudo a partir da 
obra Amadiana. Se desejamos trabalhar com turismo cultural é preciso primeiro fortalecer as 
artes, preservar nosso patrimônio material e fomentar os movimentos culturais locais”, 
acrescentou. 

Também estiveram presentes estagiários cooperativa, intérpretes e professores que participam 
do projeto, além da assessora de imprensa da Cooperbom, Karoline Vital. 

O Projeto CTAFOYE – Turismo Cultural como forma de Empreendedorismo Juvenil tem como 
objetivo principal promover a educação de empreendedorismo jovem no campo do 
empreendimento cultural-turístico, incluindo a responsabilidade social empresarial ambiental nos 
negócios, através  de uma formação de qualidade que melhore o desenvolvimento profissional 
dos jovens e, portanto, transfira para jovens trabalhadores metodologias de formação inovadoras, 
melhorar a orientação, aconselhamento e formação profissional na União Europeia e América 
Latina para os jovens na área do empreendedorismo e turismo cultural. 

Fonte: http://turismo.ilheus.ba.gov.br/detalhe-da-materia/info/secult-recebe-estudantes-polonesas-para-

debater-sobre-turismo-cultural/92256 
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