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CREDinGREEN

Preparar as empresas e negócios 
no setor do turismo em toda
a Europa para o futuro

O PROJETO

Responder às mudanças do mercado turístico
causadas pelo Covid-19 e pelo Green Deal da UE 
através da requalificação micro-credenciada
de gestores de turismo de PMEs
CREDinGREEN é uma parceria europeia de especialistas em turismo 
desde a indústria à educação que colabora num programa de  
formação inovador e flexível que permite aos gestores de 
empresas e ao seu pessoal abraçar os desafios significativos 
que o setor do turismo enfrenta a longo prazo, colocados pela 
ação climática e as consequências da pandemia da Covid-19. 
Este projeto de cooperação de 2 anos é cofinanciado pela  
Comissão Europeia através do programa Erasmus+.



Resultado: Inquérito à escala da UE a mais de 250 
empresas de turismo e aos principais peritos sobre 
a forma como a C-19 e a política do Green Deal da 
UE estão a mudar o comportamento turístico na 
Europa e como os serviços, os conhecimentos e os 
conjuntos de competências dos gestores de turismo 
precisam de se adaptar 

Grupo-alvo: Gestão de empresas de turismo e 
especialistas em turismo, bem como formação e 
educação em toda a Europa 

Resultado: Programa de formação em micro-
credenciais de EFP baseado na requalificação de 
gestores de PMEs para responder às necessidades 
de um mercado em mudança após a experiência da 
Covid-19 e sob o impacto da Política de Green
Deal da UE 

Grupo-alvo: Gestores de turismo em toda a Europa

Resultado: Livro Verde de recomendações para 
decisores políticos em matéria de educação e 
formação sobre a ancoragem sustentável das 
micro-credenciais no EFP e a promoção do Green 
Deal da UE através de programas de formação 
inovadores em turismo

Grupo alvo: políticos para a educação e
formação a nível local, nacional e europeu.

RESULTADO DO PROJETO

Inquérito CREDinGREEN ao
Setor do Turismo na UE

RESULTADO DO PROJETO

Curso EFP CREDinGREEN programa 
de formação em Turismo Verde
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