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Lançamento do projeto 
 

O que é o BACCHUS SME ? 
 

BACCHUS SME é um Projeto Europeu 

lançado no âmbito do programa 

Erasmus+ que trata do ensino e 

formação profissional. 

 

O projeto BACCHUS SME propõe 

desenvolver competências 

profissionais no setor do enoturismo. 

Para tal, a parceria europeia trabalhará 

em conjunto até Dezembro de 2018. 

 

O projeto BACCHUS SME pretende 

melhorar a qualidade dos serviços 

promovidos pelas pequenas e médias 

empresas do setor do enoturismo. O 

projeto desenvolverá uma ferramenta 

de diagnóstico organizacional para os 

empreendedores. 
 

Apoiará as PME na definição das suas 

necessidades de formação e na 

elaboração dos seus planos de 

melhoria da qualidade. A ferramenta 

também facilitará o desenvolvimento 

organizacional das PME do enoturismo 

nas regiões vitivinícolas da parceria. 

O projeto BACCHUS SME teve o seu lançamento oficial a 3 e 4 de Novembro 
em Forcalquier, França. 
A parceria teve uma segunda reunião a 2 e 3 de Fevereiro em Campobasso, 
Itália. 
Durante estas duas reuniões de projeto, a parceria discutiu a 
implementação e desenvolvimento do projeto. 
 
Uma das atividades foi trabalhar a identidade visual do projeto: os parceiros 
concordaram com o logotipo proposto que incluía a marca de um copo de 
vinho, pois representa uma forma redonda que significa circuitos, viagens e 
turismo. As duas cores escolhidas, a cor de vinho e o castanho, evocam 
respetivamente vinho e terra cultivada. 
 
Outra atividade discutida foi a realização da pesquisa do projeto BACCHUS 
SME que incluí grupos focais, questionários e pesquisa documental. Por 
conseguinte, trabalhou-se os dois primeiros resultados intelectuais (IO), 
respetivamente, a análise sobre o desenvolvimento organizacional das PME 
(IO1) e a análise do setor vitivinícola (IO2). 
O IO1 visa determinar o modelo de desenvolvimento organizacional mais 
adequado para as PME do setor, enquanto o IO2 visa obter o perfil do 
enoturista nos países da parceria, bem como as suas motivações, a sua 
perceção e a recolha de exemplos de melhores práticas nos países 
parceiros. 
 
Na 1ª reunião a parceria redigiu uma lista dos principais tópicos a serem 
debatidos nos grupos focais realizados por cada parceiro a nível local. Os 
grupos de focais foram realizados com públicos estratégicos relevantes, 
como sejam diferentes organismos públicos, associações de 
desenvolvimento local e peritos em enoturismo. Após todos os dados terem 
sido recolhidos e registados num relatório escrito por cada parceiro, os 
parceiros responsáveis, designadamente DAKOM para IO1 e Universidade 
de Salamanca para IO2, criaram os questionários a serem administrados a 
30 PME do setor do enoturismo e a 50 enoturistas por país parceiro. Alguns 
resultados preliminares foram discutidos na 2ª reunião. 
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Com base nas necessidades específicas 
identificadas na fase de pesquisa, a 
parceria desenvolverá uma ferramenta 
de diagnóstico e um curso inovador de 
formação mista, incluindo ensino à 
distância e aulas presenciais. O curso será 
testado com vários representantes das 
PME do enoturismo. Posteriormente, 
estará disponível on-line na plataforma 
do projeto BACCHUS SME. 

 

A PARCERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O consórcio BACCHUS SME é 
composto por 6 organizações, 
nomeadamente: 

 

- CDE Petra Patrimonia, França 
Cooperativa para o emprego 
www.cde-petrapatrimonia.com 

 

-AidLearn, Portugal 
Empresa de Consultoria em 
Recursos Humanos 
www.aidlearn.pt 

 

-MERIG, Áustria 
Instituto Europeu de 
Investigação 
Multidisciplinar de Graz. 
www.merig.org 

 

-Molise verso il 2000 scrl,Itália 
Agência de desenvolvimento local 

www.moliseversoil2000.it 
 

-Universidad de Salamanca,Espanha 

Universidade www.usal.es 
 

- DAKOM, Bulgária 
Empresa Privada de Consultoria  
http://dakom.itstart.bg 
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A terceira parte da investigação que está atualmente em curso irá destacar 
o modelo teórico de desenvolvimento organizacional mais adequado para 
estas empresas (IO1) e serviços + exemplos de melhores práticas para o 
desenvolvimento do enoturismo (IO2). 

 

 
 

 
 

 

Próximos passos: 
 

Na terceira reunião de projeto que irá decorrer em Plovdiv (Bulgária), a 8 
e 9 de Maio de 2017, os parceiros do projeto irão discutir os resultados 
finais obtidos. 

 
Para além disso, durante a reunião na Bulgária, os parceiros irão trabalhar no 
Pacote de Aprendizagem e Ferramenta de Diagnóstico BACCHUS SME: 
iniciando o desenho dos módulos. Irão, também, delinear a estrutura da 
plataforma de aprendizagem (IO4 - Plataforma BACCHUS SME). 

 
O flyer do projeto BACCHUS SME está disponível no sítio do projeto:  
http://www.bacchus-sme.eu 

 
Siga-nos no Facebook do projeto BACCHUSS SME: 
https://www.facebook.com/Bacchus-SME-953987798079362/ 

 
A segunda newsletter do projeto BACCHUS SME estará disponível 
em Maio de 2017. 

 

 

 
 

 
Este projeto foi financiado pela Comissão Europeia. 

 

Esta publicação reflete a visão apenas do autor, e a Comissão / Agências Nacionais 

não podem ser responsabilizadas por qualquer uso que se possa fazer da informação 

nela contida. 
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