
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
ERASMUS+: Project nrº 2021-1-RO01-KA220-VET-000028175.

Formação Digital para 
Inspetores Europeus de Soldadura

www.d-ewiproject.eu

Melhorar as capacidades de formação dos Professores e Formadores no Ensino Profissional 
e desenvolver recursos digitais pedagógicos para apoiar a formação e a aprendizagem na 

área de Inspeção de Soldadura.

“Digital training for European Welding Inspectors”, acrónimo D-EWI, em Português “Formação Digital para 
Inspetores Europeus de Soldadura”, tem como objetivo oferecer uma formação digital inovadora que possa ser 
frequentada em paralelo com as rotinas profissionais. Serão disponibilizados materiais pedagógicos e recursos 
digitais para apoiar a implementação das tecnologias digitais inovadoras no ensino e formação profissionais inicial 
e contínuo, na área da inspeção de soldadura.

OBJETIVOS CONCRETOS:

Desenvolver a prática de standards 
internacionais em e-learning e 
melhorar as competências dos 

formandos do Ensino Profissional, no 
desenvolvimento e implementação de 
ferramentas digitais para fomentar a 
inovação na formação em soldadura;

Adaptar o currículo existente por 
forma a torná-lo inovador, assente 
nos Resultados de Aprendizagem 
para uma correspondência entre o 
Sistema de Qualificações Europeu 
(EQF) e a sua implementação em 

pontos ECVET;

Desenvolver recursos 
pedagógicos inovadores 

em e-learning, 
melhorando o nível das 
competências chave na 
inspeção em soldadura.
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O público-alvo do projeto consiste em Especialistas em Soldadura e processos associados, 

Professores do Ensino Superior e Formadores de todos os níveis.

QUEM É O PÚBLICO-ALVO?

Os benefícios destes recursos digitais estão associados à capacidade de criar o futuro:

IMPACTOS ESPERADOS:

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?

Melhorar os conhecimentos e competências dos alunos e formandos em inspeção de soldadura;

Adquirir conhecimento prático sólido no campo da educação digital;

Desenvolver as competências de utilização de ferramentas digitais e de e-learning dos 

Professores e Formadores do Ensino Profissional;

Disponibilizar cursos digitais em e-learning a Inspetores de Soldadura de nível 

Europeu/Internacional.

www.d-ewiproject.eu

Duração: Janeiro 2022 a Janeiro 2024
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