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O projeto STET visa criar uma oportunidade única para aumentar a conscientização sobre o turismo sustentável entre os setores público e privado,
mobilizando as partes interessadas para trabalhar em conjunto para tornar o turismo num catalisador de mudanças positivas.
O nosso objetivo é disseminar informação sobre Slow-Tourism e E-Tourism para estudantes, professores e empresas, a fim de melhorar o
empreendedorismo e facilitar o processo para a próxima geração implementar atividades slow e ferramentas digitais no setor de turismo.
O projeto pretende criar módulos de e-learning, formato MOOC, para adicionar aos currículos do ensino superior já existentes, testados por profissionais
do setor de turismo em países parceiros, e depois disponibilizá-los para a comunidade.
The STET project aims to create a unique opportunity to raise awareness of sustainable tourism among public and private sector by mobilizing
stakeholders to work together to make tourism a catalyst for positive change.
We aim to disseminate information on Slow-Tourism and E-Tourism to students, teachers and companies in order to improve entrepreneurship and
facilitate the process for the next generation to implement Slow activities and digital tools in the tourism sector.
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The project intends to create e-learning modules, MOOC format, to add to existing Higher Education curricula, tested by professionals in the tourism
sector in partner countries, and then open them to the community.
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