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A 27 de junho de 2019, a European Board for Certified Counselors (EBCC) Associação organizou um 
evento de demonstração subordinado ao tema “A Orientação Vocacional e de Carreira numa Perspetiva 
Gamificada”, a par de um workshop dedicado à inovação e à reflexão sobre jogos de carreira. O evento 
envolveu 30 participantes – representantes do Instituto de Emprego e Formação Profissional, da Câmara 
Municipal de Lisboa e da Câmara Municipal do Porto (Cidade das Profissões); membros da Associação 
Portuguesa de Gestão das Pessoas e da SEA – Agência de Empreendedores Sociais; profissionais de 
orientação, reconhecimento, validação e certificação de competências em Centros Qualifica; técnicos de 
orientação vocacional e de carreira, psicólogos, formadores, investigadores e especialistas em educação. 
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A EBCC Associação apresentou um inovador jogo de carreira em ambiente virtual 3D que visa familiarizar 
os jovens para as profissões e as competências do futuro, tendo demonstrado como é que os jogadores 
adquirem conhecimento e competências de carreira através da superação de diferentes missões e 
desafios. 
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O jogo FUTURE Time Traveller é uma inovação europeia, que combina a orientação de carreira em torno 
dos empregos do futuro com uma aprendizagem gamificada num ambiente de mundo virtual 3D. 
Os jogadores participam no jogo com os seus avatares, os quais os teletransportam para 2050 a fim de 
descobrirem como é que o mundo do trabalho irá mudar. Durante o jogo, as missões e os desafios ajudam 
os participantes a descobrirem os empregos do futuro e a desenvolverem, simultaneamente, várias 
competências de carreira. 
 

 
 
O manual e as instruções detalhadas sobre o jogo estão disponíveis no site do projeto: http://future-time-
traveller.eu/pt/future-time-traveller-3/. 
 

 

http://future-time-traveller.eu/pt/future-time-traveller-3/
http://future-time-traveller.eu/pt/future-time-traveller-3/
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Os participantes no evento também participaram num workshop sobre inovação em carreira, no qual 
fizeram o intercâmbio de boas práticas e tiveram a oportunidade de desenvolver ideias sobre novos jogos 
e instrumentos de carreira. Durante o workshop foram partilhadas diversas indicações úteis e boas 
práticas inspiradoras sobre a aprendizagem gamificada em orientação de carreira. A versão integral da 
apresentação do evento está disponível em: http://future-time-traveller.eu/pt/banco-de-ideias-criativas/. 
 

     
 

 
 

 

http://future-time-traveller.eu/pt/banco-de-ideias-criativas/


        NEWSLETTER 3 

 

- 5/6     - 

 
 
Apresentamos alguns comentários dos participantes no evento de demonstração FUTURE em Lisboa: 
 
“De forma geral, o seminário traz uma informação produtiva de novas perspetivas futuras na área 
profissional para o jovem do mundo contemporâneo e inovador.” 
 
“Para mim o seminário foi excelente, pois foi possível perceber diversas informações novas sobre o futuro 
e várias possibilidades.” 
 
“A plataforma é uma ideia muito interessante e parece uma boa forma de chegar aos jovens. Contudo, 
penso que ainda precisa de ser trabalhada, no sentido de variar o objetivo das missões e torná-las mais 
apelativas. Há algum excesso de mensagens escritas que desviam a atenção dos jovens e os desmotivam. 
Contudo, considero que o projeto toca num tema muito importante.” 
 
“Parabéns pelo trabalho/desenvolvimento desta perspetiva gamificada de orientação vocacional de 
carreira. 
O jogo tem potencial para ser melhorado. Seria essencial realizarem testes e recolher informação com os 
jovens diretamente, mais do que com os profissionais (que já não pertencem à Geração Z). 
Colocando-me na perspetiva de um jovem jogador, penso que o jogo deveria ser mais apelativo quanto aos 
ambientes, ter menos texto, ficar mais rápido, ter a possibilidade de, quando se erra repetidamente, 
solicitar a ajuda de outros avatares em jogo e saber a resposta correta, diminuindo o risco de abandono 
do jogo e evitando perder-se uma excelente oportunidade. 
Grata pelo convite (gratuito) e pela amabilidade no tratamento durante este seminário.” 
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Para apoiar a inovação em orientação de carreira, o consórcio FUTURE lançou um concurso europeu de 
ferramentas e instrumentos inovadores para a orientação de carreira. A competição pretende melhorar, 
reconhecer e promover boas práticas de ferramentas inovadoras, jogos interativos, cenários, métodos, 
plataformas e outros instrumentos gamificados digitais e não-digitais para a orientação de carreira, 
informação e aconselhamento. O concurso está aberto para orientadores de carreira de todos os países 
europeus. A candidatura é realizada exclusivamente via email até 31 de dezembro de 2019. Encontre mais 
informação aqui: http://future-time-traveller.eu/pt/concurso-para-servicos-de-carreira-inovadores. 
 

 
 
Para promover a participação ativa e a capacitação dos jovens, o consórcio do projeto FUTURE 
desenvolveu o concurso Cápsula do Tempo “Empregos do Futuro” para jovens dos 13 aos 19 anos, em 
cada um dos 7 países parceiros. Este concurso encoraja os jovens a explorarem a sua ideia sobre os tipos 
de empregos futuros, os desafios, as competências e os empregos que poderão surgir. Os participantes 
podem descrever as suas ideias sobre os empregos do futuro num breve texto, num vídeo de 1 minuto ou 
numa pequena apresentação. O prazo de candidatura é 31 de dezembro de 2019 e os jovens podem 
participar quer através do jogo, quer através da submissão de ideias diretamente através do formulário 
de candidatura, disponível aqui: http://future-time-traveller.eu/pt/mission-6-pt/. 
 

 

http://future-time-traveller.eu/pt/concurso-para-servicos-de-carreira-inovadores
http://future-time-traveller.eu/time-capsule-jobs-of-the-future/
http://future-time-traveller.eu/bg/mission-6-bg/

