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REAL SENSATIONSREAL SENSATIONSREAL SENSATIONSREAL SENSATIONS



MissãoMissãoMissãoMissão

É missão da Associação Real Sensations assumir um 

papel dinamizador na criação e prestação de serviços de 

promoção de turismo, sociais, educativos, lúdicos e 

culturais de excelência.



VisãoVisãoVisãoVisão

Sermos reconhecidos como uma instituição de 

prestígio e referência nacional, pela qualidade, 

inovação e excelência dos serviços que prestamos.



ValoresValoresValoresValores
Qualidade: exigimos para connosco e para com os outros, que todos os serviços que prestamos 

cumpram requisitos máximos de qualidade, como garantia da satisfação total.

Educação: porque a nossa principal missão passa por educar toda a sociedade com a qual 

actuamos e possamos vir a interagir solidariamente, educamos no sentido de "saber-ser" para 

"saber-estar".

Cultura de Parcerias : a nossa actuação rege-se pela abertura e transparência, pelo que 

estabelecemos laços estratégicos que envolvem todos aqueles que chegam até nós porque acreditam 

na nossa missão.

Profissionalismo: assumimos o compromisso em apostar na selecção e formação contínua da nossa 

equipa de colaboradores, para que as suas práticas assentem em princípios máximos de ética, 

empenho e dedicação, para que o trabalho de cada um e de todos seja reconhecido.



OBJECTIVOS ESTRATÉGICOSOBJECTIVOS ESTRATÉGICOSOBJECTIVOS ESTRATÉGICOSOBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
- Apoiar a promoção do Turismo Nacional e especificamente no Algarve, 

desenvolvendo o Turismo Cultural e desportivo, organizando eventos desportivos e 

culturais, que desenvolvam uma perceção positiva das Regiões;

- Promover acções (Formação e Consultoria) que desenvolvam competências 

inovadoras e diferenciadoras nas empresas da fileira do turismo e da área social;

- Promover e desenvolver ações que melhorem competências empreendedoras, 

apoiando-as na criação dos seus postos de trabalho e na sustentabilidade desses 

mesmos postos de trabalho;

- Promover a inclusão social de pessoas em risco.



Áreas de TrabalhoÁreas de TrabalhoÁreas de TrabalhoÁreas de Trabalho



Organização de Eventos DesportivosOrganização de Eventos DesportivosOrganização de Eventos DesportivosOrganização de Eventos Desportivos

•Jogos de Pré Época;

•Torneios de Pré-Época;

•Estágios de Pré-Temporada;

•Estágios intermédios de Época;

•Formação:

�Workshops;

�Acções de Sensibilização;



Organização de Eventos CulturaisOrganização de Eventos CulturaisOrganização de Eventos CulturaisOrganização de Eventos Culturais
● Concertos Musicais;

● Espetáculos de comédia;

● Espetáculos de Teatro;

● Organização de Festivais temáticos;

● Organização de Eventos de Arte.



ConsultoriaConsultoriaConsultoriaConsultoria
● Apoio à Inovação Social a IPSS, Fundações e outros organismo;

● Apoio à Inovação nas empresas, na implementação de novos modelos de trabalho;

● Apoio a promotores no desenvolvimento de Candidaturas a Projetos Financiados:

– Portugal 2020;

– PDR 2020;

– Mar 2020.

● Acompanhamento de Projetos financiados das empresas e associações.



FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação
● Inclusão

– Acções de formação especificas para o Empreendedorismo e para a 

Inclusão de Pessoas em Risco.

● Modulares

– Certificação de competências.

● Medida

– Apoio ao cumprimento das 35 horas de formação obrigatórias.



Acreditações/CertificaçõesAcreditações/CertificaçõesAcreditações/CertificaçõesAcreditações/Certificações
● Formação (Em processo de certificação)

● Entidades Acreditada pelo Portugal 2020 para desenvolver:

– Vale Inovação;

– Vale Empreendedorismo.



“As relações são tudo que temos. Todas 

as coisas do universo apenas existem 

porque se relacionam com tudo o resto. 

Nada existe isoladamente. Temos de 



ContactosContactosContactosContactos
Telefone 1:Telefone 1:Telefone 1:Telefone 1: 964548983

Telefone 2:Telefone 2:Telefone 2:Telefone 2: 936110128

Email:Email:Email:Email: associacaorealsensations@gmail.com

MoradaMoradaMoradaMorada:

Rua Heróis de Mucaba 13 3º

8375 Silves - São Bartolomeu de Messines

Faro - Portugal


