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As tecnologias digitais criaram oportunidades únicas de

conexão, comunicação e aprendizagem, em ambientes não

formais e informais. 

No BadgeTour, destacamos o potencial das micro credenciais e,

particularmente, dos open digital badges, enquanto certificadores

de conhecimentos, aptidões e atitudes no sector do turismo.

Neste projeto, um conjunto de orientações metodológicas, de

recursos didáticos e um percurso formativo irão impulsionar e

capacitar os gestores e formadores de EFP no reconhecimento de

competências e na certificação dos processos de aprendizagem.

EM QUE CONSISTE O
PROJETO?
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FINANCIADO PELA UNIÃO EUROPEIA. OS PONTOS DE VISTA E AS OPINIÕES EXPRESSAS SÃO AS DO(S) AUTOR(ES) E NÃO REFLETEM NECESSARIAMENTE A POSIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA
OU DA AGÊNCIA DE EXECUÇÃO EUROPEIA DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA (EACEA). NEM A UNIÃO EUROPEIA NEM A EACEA PODEM SER TIDOS COMO RESPONSÁVEIS POR ESSAS

OPINIÕES



As orientações metodológicas definem o conceito de digital badges e as suas formas de criação

e utilização em cursos de EFP e por organizações do sector do turismo. Os parceiros testaram

as orientações metodológicas com 10 formadores de EFP e estão ultimar a sua versão final.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Durante o primeiro ano do projeto, os parceiros identificaram o processo de integração das

micro credenciais nas normas nacionais de qualificação, considerando o Quadro Europeu de

Qualificações (QEQ) e o Sistema Europeu de Créditos para o Ensino e Formação Profissionais

(ECVET). Esta primeira tarefa permitiu a criação do BadgeTour Orientações metodológicas

para a microcredenciação no sector do turismo.
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 PRÓXIMAS ETAPAS

Compreender os badges digitais

Definir a finalidade dos badges digitais

Criar uma estratégia para emitir

digital badges

Desenvolver um ecossistema de

digital badges

Compreender a abordagem sistémica

nos badges digitais
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O consórcio finalizará o BadgeTour Orientações metodológicas para a microcredenciação no

sector do turismo em janeiro de 2023. Os parceiros estão atualmente a trabalhar na criação de

Recursos Educativos Abertos (REA) e no mapa de competências do BadgeTour Recursos

didáticos. 

A próxima reunião terá lugar em maio de 2023 na Finlândia, na Universidade de Oulu, onde será

organizado um evento de formação de três dias no qual estará presente um gestor de EFP e um

formador especializado nos setores do turismo e da inovação, de cada organização parceira do

projeto. O objetivo deste evento é recolher o feedback destes profissionais de EFP que trabalham

no sector do turismo e que estão interessados em oferecer micro credenciais aos seus formandos.

A 2 de dezembro de 2022, o consórcio reuniu-se em

Lisboa e analisou o BadgeTour Recursos didáticos.

Os parceiros criaram um primeiro esboço dos cinco

módulos de formação e irão publicá-los em breve,

na plataforma de formação do projeto.

MODULOS DE FORMAÇÃO
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