PROJETO HABILITAS 2022
TERMOS DE REFERÊNCIA PARA ESTÁGIOS EM AGROTURISMO
I. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARCEIRO
A Cà Basino (Casa Basino) é uma sociedade cooperativa agrícola, concebida e
administrada por Fausto Faggioli, localizada em Cusercoli (Província de Forlì), na
Região Emilia-Romagna. O agroturismo é formado por um grupo de casas rurais de
pedra, restruturadas sobre as fundações do antigo castelo Basino no vale do
Bidente.
Os apartamentos desta charmosa vila estão mobiliados com peças do início dos
anos 1900, dando uma sensação acolhedora e familiar. Em um ambiente que
oferece inúmeras oportunidades para conhecer as tradições do território, Cà
Basino é a solução ideal para que os hóspedes desfrutem de seu tempo livre:
pausas para descansar na vila, atividades esportivas e recreativas, visitas a aldeias
vizinhas repletas de história e cultura.
O castelo Basino está no caminho Bidentino que durante séculos foi percorrido a
pé por peregrinos devotos, comerciantes e soldados para chegar às grandes
capitais da cristandade: Roma e Jerusalém. Um caminho que, sob o signo da
espada permite descobrir castelos e fortes e, sob o signo da cruz, abadias e
paróquias. Hoje, estes lugares ainda estão cheios de fascínio porque trazem de
volta à vida estes eventos antigos.
II. DESCRIÇÃO E OBJETIVOS DO ESTÁGIO
A Bolsa Habilitas 2022 em Agroturismo será estruturada da seguinte forma:
Durante o período de estágio, serão organizadas atividades reais de trabalho para
vivenciar o aprendizado prático. Os estagiários serão apoiados por um mentor que
é um especialista no setor.
Os principais tópicos abordados no estágio serão:
•
•
•

Gestão empresarial do agroturismo
Organização de estruturas de acomodação (quartos, mini-apartamentos e
outras modalidades)
Estruturas receptivas em espaços ao ar livre
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organização de restaurantes, execução de cardápios, combinação de
alimentos e bebidas e serviço de refeitório
Limpeza diária e regular
A criação de um evento
Atividades sustentáveis no agroturismo
Atividades recreativas e esportivas
Turismo na época da Covid
A rede de empresas parceiras do agroturismo
Relações empresariais e com entidades públicas
Marketing empresarial e territorial.

As tarefas do mentor em colaboração com o Sr. Faggioli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepção dos estagiários no aeroporto/estação de Bolonha e
deslocamento para a empresa de agroturismo Cà Basino.
Definição do programa de trabalho do estágio.
Organização de 10 aulas de italiano breves para se familiarizar com os
principais termos utilizados no setor turístico.
Organização de 10 reuniões didáticas breves sobre temas específicos de
interesse para o grupo de estagiários.
Visita à Feira de Rimini por ocasião da Feira de Turismo.
Reunião com um Grupo de Ação Local (GAL), estruturas de promoção do
turismo.
Uma reunião com a autoridade regional de turismo competente.
Um encontro com uma estrutura coletiva de circuitos turísticos, tais como a
Rota dos Vinhos e Sabores.
Deslocamento dos estagiários para o aeroporto/estação de Bolonha no final
do estágio.

III. NÚMERO DE BOLSAS
As bolsas disponíveis para estes estágios são 4 para cidadãos dos países latinoamericanos membros da IILA.
IV. PERÍODO E LOCAL DOS ESTÁGIOS
O estágio será realizado na empresa de agroturismo Cà Basino a partir da segundafeira 3 de outubro a 28 de outubro de 2022. Os dias de chegada e partida devem
ser acrescentados a este período.
O estágio acompanhará o horário de trabalho da empresa (geralmente de
segunda a sexta-feira, com exceção das visitas programadas).
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A acomodação e alimentação para os bolsistas serão providenciados na estrutura
de agroturismo na forma de quartos duplos.
V. REQUISITOS, PRAZO E PROCESSO DE SOLICITAÇÃO
Os participantes do Projeto Habilitas 2022 que farão o estágio em Agroturismo
devem cumprir os seguintes requisitos:
REQUISITOS ESSENCIAIS:
• Ser cidadão de um dos países latino-americanos membros da IILA;
• Os candidatos se comprometem a apresentar um relatório final sobre seu
estágio/curso no máximo um mês após o término do curso
EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS:
• Experiência de trabalho no setor;
• Projeto de trabalho: que pode se beneficiar do período coberto por esta
bolsa.
A solicitação deve ser acompanhada de um curriculum vitae, cartas de referência
e uma breve descrição do projeto que pretende desenvolver.
CONDIÇÕES DESEJÁVEIS:
• Conhecimentos básicos de italiano
• Relações de colaboração com a Cooperação Italiana e empresas ou
instituições italianas
A única maneira de se inscrever é preencher o formulário online disponível no site
da IILA: https://iila.org/
A solicitação deve ser preenchida até o dia 30 de junho de 2022 (h24.00 GMT+ 1).
As solicitações recebidas por qualquer outro meio ou após o prazo definido, seja
qual for o motivo, não serão levadas em consideração.
Para qualquer outra informação não claramente indicada neste aviso, favor
escrever para o seguinte endereço de e-mail: habilitas@iila.org
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