
REUNIÃO DE PARCEIROS TRANSNACIONAIS
- PORTO, PORTUGAL

Nos dias 16 e 17 de Novembro de 2021, o consórcio BTO reuniu-se �nalmente cara a
cara, pela primeira vez, numa Reunião de Parceiros Transnacionais BTO na bela

cidade do Porto, Portugal. Um representante de cada um dos 6 parceiros do projecto
esteve presente.

Para além de termos tido a oportunidade de estabelecer uma relação sólida entre os
parceiros do consórcio, a reunião foi fortemente centrada na progressão do curso
de formação do BTO. Foi estabelecido um plano de acção claro e conciso para a
conversão do conteúdo de aprendizagem para a plataforma educativa em linha

MOOC gratuita, que está actualmente a ser accionada. 
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A próxima reunião transnacional BTO foi con�rmada a ter lugar em Bucareste entre
os dias 4 e 7 de Abril de 2022. 

CURSO MOOC BTO EMPREENDEDORISMO
NO TURISMO AZUL

O curso de empreendedorismo no turismo azul foi criado em conformidade com o
quadro metodológico ECVET, permitindo às universidades incluí-lo nos seus

currículos. Com os estudantes a melhorar as suas competências pro�ssionais na
indústria do turismo azul, o fosso entre as quali�cações dos licenciados e as

exigências das indústrias do turismo e�cazmente reduzidos. 

O curso está atualmente na sua fase de conversão para o formato MOOC, uma
plataforma online e aberta. Os alunos podem esperar que a experiência de

aprendizagem inclua várias ferramentas interactivas, tais como vídeos, animações e
ferramentas de comunicação, tais como fóruns, encontros e até blogues. 

Será completamente livre e gratuito para todos os estudantes e graduados nas
áreas do turismo azul e que tenham um particular interesse pela área do

empreendedorismo. Este curso será disponibilizado em Janeiro 2022 ! Fica
sintonizado !

ENTRA EM CONTACTO / CONTACTA-NOS

Para saber mais sobre o Projecto BTO, mantenha-se a par do seu progresso ou
descobra como pode aceder ao curso , visite o website ou a página do Facebook e
contacte a equipa BTO!
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