
 

 

  

 Leonardo Da Vinci – Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida  

FICHA DE PROJETO  
 

1. Identificação do Projeto Quatro Águas – Navegar a Formação 
 

2. Entidade responsável   
 

            pelo arranque do projeto Município de Tavira 
 

3.           pela execução do projeto Município de Tavira 
 

4. Custo total do projeto Valor base para financiamento: 28.560,00 € 
 

5. Fontes de financiamento 
Taxa de cofinanciamento:50 %  

6. Prazo de execução Executada 
 

  

 

 

   

O presente projeto foi dirigido a profissionais de ensino 
e formação profissional. Tratando-se de um projeto de 
mobilidade promovido pela Câmara Municipal de 
Tavira permitiu que 9 técnicos do seu quadro de 
pessoal, cuja área de atuação estivesse relacionada 
com o setor educativo, científico, cultural e artístico, a 
possibilidade de participar um programa de 
intercâmbio com a realização de um conjunto de visitas 
de estudo a instituições de referência de países 
membros da União Europeia, nomeadamente 
Alemanha, Espanha e Suécia. 
O presente projeto resultou da identificação de 
algumas debilidades de formação e de 
internacionalização dos técnicos da Autarquia com 
responsabilidades naqueles setores tendo como 
objetivos principais: 
1. Qualificação profissional da equipa técnica da CMT, 
para corresponder à complexidade e exigências 
inerentes à projeção de Tavira como um destino 
turístico de excelência, designadamente na área 
patrimonial, cultural e artística; 
2. Criação de um referencial de boas práticas, que 
enquadre a atividade dos técnicos da autarquia com 
responsabilidades na área da formação e gestão nos 
setores de intervenção prioritários: educação, arte e 
cultura; 
3. Elaboração de protocolos de colaboração para o 
desenvolvimento de projetos comuns conducentes à 
formação de uma rede europeia de cooperação; 
4. Contato com ferramentas e soluções inovadoras, 
designadamente na área das tecnologias de informação 
e comunicação, permitindo potenciar a promoção do 
turismo cultural no Concelho de Tavira através da 
produção e divulgação de conteúdos e o intercâmbio 
de informação e de experiências. 


