VILA NOVA DE FOZ COA
CALENDÁRIO (Módulo I a IV): 16 de janeiro a 27 de fevereiro de 2016
HORÁRIO REFERÊNCIA: terça a sextafeira, das 18h30 às 21h30; sábados das
09h30 às 17h30
LOCAL: Museu do Coa, Rua do Museu, 5150610 Vila Nova de Foz Côa

A arte rupestre do Vale do Coa classificada como património mundial depende, para a sua
divulgação, dos serviços do Parque Arqueológico e Museu do Coa, constituídos por guias formados
e muito experientes, e do trabalho de guias privados que desde a criação do Parque Arqueológico
complementam a oferta de visita aos núcleos em visita pública, mediante a realização de um
protocolo com a entidade que tem à sua guarda a arte do Coa, hoje a Fundação Coa Parque.
A natureza da visita implica uma formação específica em arte rupestre e ao seu contexto
arqueológico, que se alia à formação que regularmente um guia deverá ter, em línguas, técnicas de
atendimentos e informação turística. O Curso de Guias de Arte Rupestre do Coa está vocacionado
para a preparação de pessoas que possam orientar visitas à Arte Rupestre do Coa, quer integradas
em organizações públicas ou privadas, quer por iniciativa individual, sempre protocoladas com a
Fundação Coa Parque. Incluemse conhecimentos sobre outros Patrimónios relevantes da região e
competências técnicas que permitem enriquecer o acompanhamento de turistas no território.
Esta que é a 5ª edição do Curso de Guias de Arte Rupestre do Coa estruturase numa formação
base com componentes teórica e prática, 2 conferências e 2 visitas de estudo, estrutura que decorre
da experiência que a SETEPÉS tem na organização de cursos de formação no Coa e
particularmente em cursos anteriores de Guias de Arte Rupestre.

PÚBLICOSALVO
Ativos empregados ou desempregados, tendo como formação preferencial licenciatura em áreas
relacionadas com arqueologia, história, ambiente e turismo e detentores de carta de condução.
Mediante a análise do currículo, podem ser aceites candidatos tendo como formação mínima o 12º
ano de escolaridade.
A experiência do candidato no acolhimento de visitantes e iniciativas turísticas, na realização de
ações de educação ambiental ou orientação de grupos é relevante.
Admitese um número máximo de 20 participantes.
CERTIFICAÇÃO
O Curso de Guias de Arte Rupestre do Coa prevê a atribuição de Certificado de Formação
Profissional, com atribuição de avaliação qualitativa no certificado.
COMPETÊNCIAS DE SAÍDA
Pela frequência da formação base (componentes teórica e prática), os formandos ficam aptos a
realizar visitas guiadas em língua portuguesa à Arte Rupestre do Vale do Coa.
A frequência dos módulos de visitas técnicas em língua estrangeira com avaliação favorável, só
admitida para os candidatos com competências prévias em línguas estrangeiras, permite aos
formandos a realização de visitas guiadas nas respetivas línguas (espanhol, inglês e francês) à Arte
Rupestre do Vale do Coa.
AVALIAÇÃO
O Curso de Guias de Arte Rupestre do Coa tem uma avaliação composta por teste escrito e teste
teóricoprático, com classificação final numa escala de 0 a 20.
No caso de não aprovação, o formando poderá candidatarse à obtenção de certificação de
formação após 45h de acompanhamento de visitas técnicas no terreno e novo processo de
avaliação.

PROGRAMA DO CURSO
I. CONFERÊNCIAS DE ABERTURA 7 horas (1 Dia)
A Fundação Coa Parque, o Museu do Coa e o Parque Arqueológico
Contexto Natural do Vale do Coa
A conservação da Arte Rupestre
O inventário da Arte Rupestre
O Paleolítico Superior do Vale do Coa
O Clube Unesco Entre Gerações e o projeto Arquivo de Memória do Vale do Coa
II. CONFERÊNCIA HISTÓRIA LOCAL  6 horas (1 Dia)
A ProtoHistória e a Romanização no Vale do Coa
Introdução ao Período Medieval no Vale do Coa
Informação Turística: História Recente de Foz Coa
III. FORMAÇÃO BASE (Formação em sala e no terreno) 47 horas
1. Arqueologia, Arte Rupestre e Contexto Natural  26 horas
Legislação de enquadramento
Os Serviços do PAVC e MUSEU: Guias e Serviço de marcações
Introdução à PréHistória
O Paleolítico Superior do Vale do Coa
Introdução à Arte Rupestre: o Coa no contexto internacional (investigação, divulgação, valorização)
Geologia do PAVC
A PréHistória recente do Vale do Coa

PROGRAMA DO CURSO
2. Técnica Profissional  12 horas
Técnicas de Atendimento de Público
Visitar a Arte Rupestre do Vale do Coa
3. Informação Turística  7 horas
Turismo e promoção: conceitos e técnicas
Técnicas de informação e divulgação: a arte rupestre em Portugal e exemplos francocantábricos
Informação Turística: gastronomia e estruturas de acolhimento
4. Formação Complementar  2 horas
Primeiros Socorros
5. Avaliação (Teórica e Prática)  9 horas
IV. VISITAS DE ESTUDO  5 horas
A Quinta da Ervamoira
Visita a Siega Verde/Espanha
V. FORMAÇÃO OPCIONAL NO TERRENO (Línguas Estrangeiras) 15 horas
Visitar o Vale do Coa em Espanhol (visita a 2 locais)  5 horas
Visitar o Vale do Coa em Inglês (visita a 2 locais)  5 horas
Visitar o Vale do Coa em Francês (visita a 2 locais)  5 horas

PREÇO
2 Conferências + Formação base + 2 Visitas de estudo – 398€ *
(valor isento de iva ao abrigo do nº 10 do artigo 9º do Código do Imposto sobre o Valor
Acrescentado)
1 Módulo de língua estrangeira – 40€
* Possibilidade de recurso a financiamento através da medida ChequeFormação
Consultar Portaria n.º 229/2015, de 3 de agosto e o regulamento específico
https://www.iefp.pt/documents/10181/5148999/201510
21_Cheque+Forma%C3%A7%C3%A3o_Regulamento_Espec%C3%ADfico_Vers%C3%A3o+CN.p
df/750bfa3eac2745cdbbf0de54379a7510

PAGAMENTO
O pagamento integral da formação deverá ser realizado até ao dia 8 de janeiro de 2016, através
dos seguintes dados bancários:
SETEPÉS | Millennium BCP | NIB: 0033 0000 4525 5829 6660 5

INSCRIÇÃO
Preenchimento da ficha de inscrição disponível aqui, a enviar até 31 de dezembro de 2015

Parceria de:

