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Recomendações políticas FINE2WORK
Sumário Executivo
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O projecto FINE2WORK tem como objectivo proporcionar aos adultos um programa de
aperfeiçoamento profissional em três fases para adquirir, desenvolver, avaliar e validar um
conjunto de competências essenciais: financeira, digital e empresarial.
O projecto abrange a introdução inicial ao conjunto de competências; contudo, não aconselha
nem fornece orientação sobre como utilizar as tecnologias digitais. Em vez disso, permite que os
participantes estejam equipados com os conhecimentos necessários para começar.
Com base na experiência adquirida, desenvolvemos quatro recomendações políticas nas seguintes
categorias:


Formato de formação para a formação contínua



Uma plataforma multifuncional - oferecendo uma visão geral das ferramentas e
tecnologias disponíveis para os empresários



Programas de apoio ao empreendedorismo e ao trabalho a partir de casa



Compromissos políticos

Estas recomendações políticas são explicadas com mais pormenor neste documento.
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Sobre o Projeto

Os desafios
A investigação (EUROSTAT 2017) mostrou que há um aumento estável de adultos a trabalhar a partir
de casa. Mais especificamente, a percentagem de pessoas empregadas com idades compreendidas
entre os 15 e os 64 anos na UE que normalmente trabalham a partir de casa era de 5,0% em 2017.
Na UE, trabalhavam habitualmente mais trabalhadores independentes a partir de casa (18,1%) do
que trabalhadores por conta de outrem (2,8%).
A frequência do trabalho a partir de casa aumenta com a idade, o que indica a necessidade de
adultos e idosos permanecerem na força de competências. Apenas 1,6% dos jovens de 15- 24 anos
na UE trabalharam habitualmente a partir de casa em 2017, aumentando para 4,7% dos jovens de
25-49 anos e 6,4% dos jovens de 50-64 anos. Além do acima exposto, a investigação demonstrou
que uma proporção ligeiramente mais elevada de mulheres na UE trabalhava habitualmente a partir
de casa (5,3%) do que de homens (4,7%).
O trabalho é um factor determinante da igualdade de género e da independência económica das
mulheres, mas também é importante para toda a economia. Os padrões de emprego das mulheres
estão estreitamente ligados à maternidade. Do mesmo modo, outra categoria de adultos que
favorece o trabalho a partir de casa é o grupo de adultos com deficiência. Mais de 15 % das pessoas
empregadas com deficiência trabalharam a partir de casa em 2011, em comparação com 13 % das
pessoas sem deficiência, independentemente de qual das duas definições de deficiência é utilizada.

Enfrentar os problemas: Abordagem e objetivos
The 2016 Council Resolution on A New Skills Agenda for an Inclusive and Competitive Europe
reflects a common vision about the role of skills for jobs, growth and competitiveness. Skills are
the key to social cohesion and can help to secure jobs and enable people to fulfil their potential.
Adults need a broad set of skills to fulfil their potential both at work and in society which apart
from the basic skills are more transversal skills such as digital, entrepreneurial and financial
competences.
There is a growing awareness that entrepreneurial skills, knowledge and attitudes can be learned
and in turn lead to the widespread development of entrepreneurial mind-sets and culture, which
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benefit individuals and society as a whole. The recent financial crisis has focused renewed
attention on the importance of people being well informed about their financial options and
perspective. It revealed serious gaps in financial literacy in the EU as individuals execute poor
financial management steps thus contributing to global economic instability.
The FINE2WORK project aims to tackle those exact challenges, and to offer a specific tools,
training and mindset focus in order to provide high quality learning opportunities for adults so
they can enhance their digital and financial competences while acquiring new key competences
such as entrepreneurial skills in an attempt to safeguard social inclusion, access and participation
in the labour market and society.

A Plataforma E-Learning
Após investigação inicial, os parceiros desenvolveram a plataforma de aprendizagem FINE2WORK
(denominada Academia FINE2WORK, disponível aqui: https://academy.fine2work.eu/). O portal
compreende um conjunto de módulos de e-learning, cada um explorando diferentes aspectos dos
objectivos do projecto. Os módulos incluíam materiais didácticos sobre empreendedorismo,
competências digitais e financeiras.
A plataforma de e-learning também vem com um workshop relacionado, onde um treinador guia
os representantes da empresa através das áreas mais importantes em relação à elaboração de
uma estratégia de trabalho.
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Os parceiros desenvolveram o portal de aprendizagem FINE2WORK com os módulos de
aprendizagem disponíveis em inglês, português, letão, búlgaro e grego.

Figura 1: A Home page da Academia multi línguas FINE2WORK
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O portal de aprendizagem FINE2WORK foi preenchido com três módulos de e-learning,
apresentando aos participantes o projecto e o portal de aprendizagem FINE2WORK.

Figura 2: Os três módulos de aprendizagem FINE2WORK

O projecto é, por natureza, uma introdução às principais áreas de empreendedorismo,
pelo que apenas dá uma introdução geral ao tema e uma caixa de ferramentas simples
para continuar o trabalho. No futuro, se for previsto workshop e coaching 1:1, é
necessária uma discussão mais específica em relação às necessidades e oportunidades
do indivíduo.
Foi realizada uma formação piloto em 4 países europeus com um total de 50
participantes.
Após o workshop, os participantes foram encorajados a continuar o seu trabalho e a
desenvolver uma estratégia empresarial para as suas próprias ideias ou conceitos. Nem
todos os parceiros têm os meios para fornecer conselhos de acompanhamento, pelo
que existe o risco de as boas intenções não serem seguidas por acções concretas.
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Análise Inicial
O projecto começou com uma análise inicial de inquérito, para determinar a necessidade de
conhecimentos e competências específicas, para identificar quais as partes das tendências que
eram mais relevantes para os participantes.
O inquérito foi concluído por 70 participantes do grupo-alvo, e salientou que a maioria deles está
disposta a considerar uma mudança de carreira. Na sequência do inquérito, os participantes
mostraram um grande interesse pelos tópicos do comércio electrónico, ou seja, as novas
tecnologias que ajudam a impulsionar a sua actividade. Também se mostraram interessados em
alargar os seus conhecimentos sobre as redes sociais, considerando que as mais utilizadas são as
'tradicionais', Facebook e Twitter. Finalmente, estavam interessados em aprender sobre soluções
online para melhorar os seus negócios em relação ao armazenamento de ficheiros, colaboração e
trabalho remoto entre as ferramentas da nuvem.

Questionários da formação Piloto
Após a formação piloto, foram realizados inquéritos com aproximadamente 50 participantes dos
grupos-alvo, a fim de avaliar os materiais de aprendizagem.
Os resultados confirmaram o inquérito inicial do projecto, mostrando tópicos adequadamente
escolhidos para os materiais de formação, e um elevado interesse no conteúdo de aprendizagem.
Com base no inquérito pós-investigação realizado, pode-se concluir o seguinte:




O conhecimento sobre oportunidades digitais, empresariais e financeiras foi
significativamente reforçado;
Os participantes parecem estar mais entusiasmados com o desenvolvimento de uma
estratégia digital e com a utilização de ferramentas digitais nos seus esforços
Os participantes ainda carecem de conhecimentos práticos sobre onde e como começar a
implementar as suas ideias comerciais.

Além disso, os inquéritos pós-formação completados pelos participantes na formação piloto e
oficina relacionada mostram que um grande número de participantes tem necessidade de
acompanhamento e assistência contínua pós-formação. Foi observado que, na maioria das vezes,
tais tópicos não são ensinados nas escolas, e que seria muito útil expandir a ideia.

Formato da formação
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Uma série de requisitos relativos ao formato e detalhes operacionais da oferta de formação e
educação foram evidenciados pela investigação qualitativa, nomeadamente a importância da
auto-aprendizagem, os requisitos do dia-a-dia no trabalho, permitindo apenas sessões de
formação curtas, ou mesmo um-a-um coaching. Os projectos de consultoria são frequentemente
utilizados para transferir conhecimentos e adquirir competências.
Consequentemente, há uma preferência por formação acessível e curta (alguns dias, com horários
flexíveis), e mais direccionada para as actuais questões empresariais agudas.

Conclusões gerais
Os resultados salientam que muitos participantes precisam de competências muito fortes, práticas
e de mão na massa para que as potenciais ofertas de liderança e educação empresarial possam ser
desenvolvidas.
É também muito importante salientar que encontramos diferenças significativas na necessidade
de formação nos países da UE, por exemplo, os participantes em Portugal têm outros desafios
para além dos participantes na Bulgária. A razão pode ser o diferente nível de digitalização e
necessidades educativas no sector.
Em termos de conteúdo técnico mais necessário, as aplicações móveis e o envolvimento das redes
sociais têm sido mencionados como tendências tecnológicas que resultam em maiores
necessidades de formação e educação para a criação de empresas.
Relativamente a outras competências empresariais necessárias, as respostas dos participantes
foram bastante diversificadas e a formação poderia cobrir uma gama completa de tópicos. Foram
mencionadas competências de comunicação, uma compreensão dos clientes e do mercado, bem
como gestão de projectos, desenvolvimento de negócios e vendas e marketing.

13
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.

Manutenção da Plataforma
Na sequência da análise, e considerando as tendências de e-learning que se tornaram mais fortes
em 2021, examinámos as necessidades emergentes que teriam de ser atendidas para manter a
plataforma actualizada, desenvolvê-la ainda mais e aumentar o seu impacto.

Conteúdo
Em termos de conteúdo, deve ser dada ênfase à prática. Uma adição de segmentos práticos para
cada módulo deverá proporcionar a confiança e as aptidões para tomar medidas e transferir os
conhecimentos teóricos dos participantes para a prática. A fim de melhorar ainda mais as
competências práticas, pode ser incluído um segmento final, com dificuldade escalável e estudos
de caso que exigirão a utilização de ferramentas e os conhecimentos adquiridos com os diferentes
módulos. Vale também a pena mencionar que poderão ser consideradas revisões de conteúdo
numa base regular, a fim de incluir novas tendências ou tópicos.

Comunidade
Um maior esforço deve ser colocado na construção de uma forte comunidade FINE2WORK. As
provas mostram que a educação melhora quando o conhecimento é partilhado entre os pares.
Fóruns, caixas de chat, partilha de notas ajudam as pessoas a partilhar ideias, encorajam a
discussão e fornecem dicas e contactos úteis num ambiente de colaboração. Torna-se mais fácil
para os formadores fornecer informação extra para um módulo que necessita de mais
esclarecimentos, respostas para as perguntas dos participantes e ajuda prática, fornecendo lista
de contactos. Uma comunidade mais forte e mais enérgica ajuda os participantes a construir a sua
confiança na superação dos problemas, como quando compreendem que os mesmos problemas
foram encontrados pelos seus pares. Também fortalece as relações interpessoais e constrói
melhores competências práticas, uma vez que os formandos partilham habitualmente dicas e
soluções para situações difíceis.

Personalização
Em vez de pedir aos participantes que avaliem os seus conhecimentos com um questionário de
pré-formação para se avaliarem a si próprios, os alunos podem receber uma série de perguntas
para testar os seus conhecimentos e competências em cada módulo. Uma vez que os alunos
escolham as suas prioridades de entre os módulos disponíveis, podem ser abordadas em primeiro
lugar as áreas em que tenham obtido uma pontuação baixa. A melhor forma de satisfazer uma
variedade de preferências de aprendizagem é conceber conteúdos que combinem texto, gráficos,
vídeos ou outros elementos mencionados na secção de micro-aprendizagem.

Aprendizagem Micro
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A micro-aprendizagem já se tornou uma forte tendência, uma vez que a capacidade de atenção
dos indivíduos está a diminuir. Os benefícios específicos incluem a rápida implantação nos seus
negócios reais, aprendizagem rápida através de "refreshers" regulares, aumento da produtividade
e fácil seguimento. Uma vez que a estrutura do curso já é feita de módulos curtos, podem ser
feitos pequenos vídeos de revisão para resumir a informação contida em cada módulo. A
experiência de aprendizagem pode também ser melhorada adicionando elementos de gamificação
e questionários, infografias interactivas ou mesmo vídeos curtos para abordar questões
específicas que os participantes possam ter dificuldades em compreender tais vários tópicos.

Interactividade
Há que investir mais tempo na interactividade. Quando os aprendentes são capazes de interagir
com a sua plataforma de aprendizagem de formas mais criativas, tornam-se mais envolvidos e
mais interessados em entrar no sistema e em fazer avançar a sua aprendizagem. A interface
gráfica poderia ser melhorada para facilitar a inclusão de algumas ou todas as proposições
contidas nas secções anteriores acima. Outra grande forma de melhorar a interacção entre os
participantes e a plataforma é pedir aos participantes a sua motivação inicial para se inscreverem
no curso. Uma vez conhecida a razão, podemos adaptar as notificações de acordo com o utilizador
para o tornar pessoal, aumentando assim o envolvimento.

Conclusão
Conteúdo, Comunidade, Personalização, Micro-aprendizagem e Interactividade são as cinco
categorias básicas que precisam de ser mais exploradas para melhorar a plataforma FINE2WORK e
aumentar o seu impacto. Todas as categorias podem ser implementadas uma a uma e
proporcionar uma plataforma melhor. No entanto, para obter resultados óptimos, recomenda-se
que se considere a implementação do maior número possível destas categorias. As ideias
mencionadas fornecem apoio para melhorar o desempenho da plataforma FINE2WORK e devem
também incluir o início de um procedimento de avaliação constante para fazer avançar a
plataforma para utilização futura.
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Diretrizes promocionais
Objetivos gerais
Os principais objectivos das actividades informativas e promocionais que asseguram a
sustentabilidade do projecto são os seguintes:


informar o público em geral sobre o projecto FINE2WORK, a sua implementação e
resultados,



promover os principais objectivos, bem como os benefícios decorrentes da sua
implementação.

Mensagens chave
As principais mensagens do FINE2WORK devem ter em conta os principais objectivos do projecto,
ou seja, facilitar o acesso ao programa de percursos de actualização de competências através da
concepção de uma ferramenta de identificação e rastreio de competências, fornecendo um
programa de aprendizagem adaptado às necessidades de aprendizagem do grupo-alvo, e
validando estas competências adquiridas através da aprendizagem não formal.
Os principais objectivos do projecto podem ser elaborados de modo a assegurar que os objectivos
de todas as áreas focais transmitam as seguintes mensagens:


A importância da adopção contínua de ferramentas digitais em todos os sectores da vida
social e económica;



A necessidade de reforçar as competências digitais e financeiras ao mesmo tempo que se
adquirem novas competências-chave, tais como competências empresariais, numa
tentativa de salvaguardar a inclusão social, o acesso e a participação no mercado de
trabalho e na sociedade;



A disponibilidade da plataforma de formação - é gratuita, disponível em 5 línguas, com
conteúdos acessíveis, especialmente para principiantes;



Financiada pela Comissão Europeia no âmbito do programa Erasmus+, de acordo com as
prioridades da Comissão, para um maior desenvolvimento da inclusão social;



Compromisso a longo prazo do projecto - a plataforma de formação deve ser apoiada
activamente vários anos após a conclusão do projecto FINE2WORK.

Grupos Alvo
As actividades de informação e promoção do projecto FINE2WORK devem ser dirigidas aos
seguintes grupos:


Beneficiários e potenciais beneficiários



Parceiros sociais, ambiente empresarial, ONG



Meios de comunicação (por exemplo, imprensa, televisão, rádio - local e nacional, meios de
comunicação social)
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Público em geral

Público geral
As mensagens-chave visam despertar o interesse no projecto e na plataforma de formação, e
sensibilizar para os seus objectivos e benefícios resultantes da sua implementação. Os
instrumentos de comunicação devem utilizar um vocabulário simples e evitar abreviaturas. Após a
data de conclusão do projecto, as mensagens devem centrar-se na utilidade da plataforma de
formação, em vez do próprio projecto.

Media
A comunicação dirigida aos meios de comunicação deve ser simples e concisa, evitando
vocabulário técnico, mas incluindo ainda comentários relacionados com o conteúdo, se
necessário. Cada parceiro pode visar não só os meios de comunicação locais e regionais, mas
também os nacionais - a entrega do projecto não está vinculada à localização e os seus resultados
estão amplamente disponíveis em linha.
Devido à natureza da informação que o projecto visa transmitir, os media online e os meios de
comunicação social são os canais mais adequados para serem utilizados.

Ferramentas de comunicação
As actividades de informação e promoção podem ser conduzidas através de:







Conferências de abertura/fecho/informação, eventos promocionais para o público em
geral (fóruns, feiras, dias de portas abertas)
Contactos com os meios de comunicação social: conferências de imprensa, briefings,
entrevistas, comunicados de imprensa, boletins informativos electrónicos, artigos, etc.
Publicações - electrónicas e em papel (brochuras, folhetos, folhetos, etc.)
Sítios Web
Workshops
Outros materiais promocionais

A lista acima apresenta ferramentas padrão, mais frequentemente utilizadas e não é exaustiva.
Todos os parceiros podem realizar actividades adicionais se servirem efectivamente o objectivo de
informar e promover o projecto FINE2WORK sem custos adicionais da sua parte.
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Atividades recomendadas








Website - os parceiros devem incluir a informação sobre o projecto no seu website,
juntamente com o logótipo Erasmus+ e informação sobre como o projecto foi financiado. A
informação do projecto deve incluir: âmbito e objectivos do projecto, datas de início e fim,
benefícios decorrentes do projecto.
Publicações nos meios de comunicação social - simples 'lembretes' de que a sua
organização/instituição está empenhada no desenvolvimento de um mercado digital
europeu, iniciativas de pequenas empresas e empreendedorismo. Devem ser incluídas
informações gerais sobre o projecto e um link para a plataforma de formação. O link para o
projecto a partir de websites de parceiros individuais seria óptimo.
Comunicados de imprensa - Deve ser emitido no mínimo um comunicado de imprensa no
final do projecto, delineando objectivos e resultados. Se uma organização/instituição
parceira tiver comunicações regulares com os meios de comunicação social, devem ser
incluídos pequenos 'lembretes' sobre o projecto FINE2WORK em comunicados de
imprensa, centrados nos resultados do projecto.
Seminários, apresentações, workshops e eventos ao vivo semelhantes - para destacar as
boas práticas e atingir um público mais vasto. Os parceiros devem fazer pequenas
apresentações ou esboços básicos do projecto FINE2WORK em eventos ao vivo

O consórcio é encorajado a continuar as actividades promocionais para além da conclusão do
projecto, de acordo com as recomendações da Política, quando apropriado e quando não sejam
incorridas despesas adicionais.
Os parceiros publicariam idealmente pelo menos 2 artigos por ano através dos seus canais
regulares de comunicação sobre digitalização de empresas europeias, e os benefícios de utilizar a
plataforma de formação FINE2WORK como ferramenta básica de aprendizagem para este fim.
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Recomendações políticas
Com base nos conhecimentos adquiridos no projecto, recomendaremos vivamente que a
Comissão Europeia se concentre na promoção de competências básicas empresariais, financeiras e
digitais.
Verificámos que a maioria dos participantes e partes interessadas dos grupos-alvo carece das
competências e conhecimentos necessários para iniciar o seu próprio negócio, e aqueles que
tentam começar por conta própria, geralmente adoptam a "aprendizagem em viagem". Muitos
não tentarão desenvolver a sua ideia por causa do preconceito "Não estou preparado para isto".
Determinámos quatro áreas para recomendações políticas:
 Recomendação 1: É necessária mais formação
 Recomendação 2: Desenvolvimento de uma plataforma digital europeia para competências
empreendedoras
 Recomendação 3: Programas de apoio a jovens empresários
 Recomendação 4: Compromisso político
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Mais formação é necessária
Verificámos que a necessidade de formação varia de país para país, pelo que a formação específica
de cada país deve ser considerada em programas futuros.
Observou-se que alguns EM que não completaram os módulos de e-learning, o que pode ser
devido à falta de interactividade dentro da plataforma, mas também pode significar que alguns
dos conteúdos de aprendizagem ou não são de interesse ou o conhecimento já está presente.
É importante lembrar que o tempo de vida dos conteúdos de e-learning (especialmente para as
competências digitais) é curto devido ao desenvolvimento contínuo de novas tecnologias.
Verificámos também que é necessária mais transferência de conhecimentos. A fim de conceber
programas de formação, devem ser considerados os seguintes requisitos de formato:
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Requisitos de formato das iniciativas de arranque ou "trabalho a partir
de casa



Importância da auto-aprendizagem - desenvolver alguns "módulos de início



Exigências do dia a dia, formações curtas, coaching, consultoria



Poucos dias, horas flexíveis - de preferência 1-1 de formação!



Formação orientada, "sem disparates" - e formação específica do país



Acessível



Outros tipos de formação e sensibilização devem ser considerados



As formações devem complementar a abordagem prática



Melhoria e manutenção contínuas da plataforma FINE2WORK



Marketing contínuo e divulgação do projecto FINE2WORK



O e-learning não pode ser autónomo e a exigência de conteúdos de e-learning
é mais elevada do que a formação no local
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Desenvolvimento de uma platforma digital Euripeia



A necessidade de apoio ao arranque e ao trabalho a partir de casa é maior do que nunca e continuará a crescer, considerando a actual situação da Covid-19
Ao mesmo tempo, estão a ser desenvolvidas cada vez mais tecnologias, métodos e
ferramentas de apoio.

O projecto FINE2WORK aborda uma parte da necessidade de aprendizagem, mas o projecto
descobriu que a aprendizagem apenas fornece uma base, quando os participantes estão a pedir
mais. Em particular, necessitam de informações mais detalhadas e de um mapa do panorama
financeiro e empresarial.
Com base nos contributos dos participantes, sugerimos que a UE deveria acolher uma plataforma
europeia de recursos para as empresas em fase de arranque, jovens empresários, e pessoas que
trabalham a partir de casa - com o objectivo de os ajudar na sua viagem de negócios.
Plataforma Europeia de Aprendizagem










Conteúdo de e-learning - para ser continuamente mantido e
actualizado
Visão rápida sobre as novas tendências
Catálogo de casos - para fins de inspiração - classificados em
mercados
Catálogo de ferramentas e consultoria
Conteúdo específico do país
Melhores práticas - Um método para iniciar a viagem de negócios
Catálogo de programas nacionais de digitalização
Balcão de Ajuda On-line
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Sugestão de novos programas EU
Como mencionado anteriormente, descobrimos que um grande número de participantes não tem
recursos (financeiros e de tempo) para começar a desenvolver a sua ideia de negócio.

As nossas conclusões mostram que os indivíduos ficam frequentemente sobrecarregados com a
enorme quantidade de informação sobre como começar um negócio.
Os indivíduos precisam de aconselhamento direccionado, por exemplo





O que é que faz sentido para mim?
Por onde começar?
Quem me pode ajudar?
Que processos empresariais podem ser optimizados e digitalizados?

Com base nas necessidades, iremos propor novos programas da UE que apoiem a criação de
empresas a serem mais digitalizadas e apoiadas por iniciativas de literacia financeira.
Programas de apoio à transformação digital

Impulso digital - Programa
Verificação financeira
Programa de Mentores Empresariais
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Policy Commitment
There is a broad agreement amongst European stakeholders and policy makers that digital
leadership and entrepreneurship will be key policy topics in Europe over the coming years
especially in the context of post-Covid recovery period.
Activities and initiatives are only slowly emerging at national level. First examples and best
practice cases have been identified and are showcased on different European Commission web
portals. National policy makers and stakeholders now need to become more active and show a
strong commitment, implement necessary infrastructures and initiatives and operate these in
each Member State so these topics can be anchored in national policies.

Policy commitment


National policy makers and stakeholders to demonstrate commitment towards Digital
transformation and digital entrepreneurship and scale up their efforts in a longer-term
perspective



National funds and programs to be specifically oriented towards promotion of
financial and entrepreneurial skills required, including those for
innovation leadership



EU Member States to consider using European structural and investment funds, i.e. the
European Regional Development Fund and European Social Fund, to invest in training and
lifelong learning projects helping individuals to make their first steps into economic life



National governments and stakeholders to implement rapidly best practice
experiences in making best use of such funds from highly successful projects
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Catálogo de outras fonts de formação
Recursos online
Open up Entrepreneurship (projecto OpEN)
https://www.openup-project.eu/index.php
O projecto Open up Entrepreneurship (OpEN) preenche a lacuna de conhecimento identificada
onde empreendedores existentes e potenciais procuram soluções empresariais para as
tecnologias digitais mas carecem das competências e capacidades necessárias para explorar o
vasto potencial dos modelos de e-business no mercado global.
O principal resultado & Resultado Intelectual do projecto OpEn é um curso aberto multilingue
(inglês, grego, italiano e espanhol) online de 32 horas de duração total, que é construído a partir
de três Unidades Temáticas, como se segue:




Desenvolvimento de Negócios
Desenvolvimento Pessoal
Desenvolvimento Digital

Este curso está disponível através do link especial da plataforma de e-learning:
http://openup.upatras.gr/modules/auth/newuser.php
Para a implementação deste resultado principal, foi necessária a produção de dois outros
Resultados Intelectuais anteriores:




Identificação do perfil de competências e Esboço do Módulo, que inclui a identificação
das competências digitais e de e-business exigidas para aqueles que querem agir no âmbito
da economia digital e do mercado global.
Concepção de e-módulos e criação de serviços, o que inclui no início uma revisão do
estado da arte das pedagogias e das melhores práticas para a educação empresarial em
linha. Depois, com base nestes antecedentes, segue-se uma metodologia de concepção e
implementação do curso em linha OpEn multilingue
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Framework for Innovation Competencies Development and Assessment (FINCODA)
http://www.fincoda.eu/
O projecto FINCODA nasceu do reconhecimento de que a inovação é vital tanto para o ambiente
empresarial como académico. É uma componente crítica para o sucesso em muitas organizações
modernas. A falta ou ausência de inovação pode levar a uma seca de criatividade, a uma ausência
de novas ideias, e a uma incapacidade de ver como 'bom' pode ser transformado em 'grande'.
No centro deste projecto está o desenvolvimento da Ferramenta de Avaliação do Barómetro da
Inovação FINCODA. Trata-se de uma ferramenta psicométrica que mede a capacidade de inovação
dos indivíduos.
Divide a inovação em 5 áreas centrais e avalia a capacidade do indivíduo em cada uma destas
áreas separadamente.
A investigação subjacente a esta ferramenta foi conduzida pela parceria FINCODA que reúne os
conhecimentos especializados em inovação, tanto académicos como industriais, de toda a Europa.

SME GAP (Growing Apprenticeship Partnerships for SMEs)
http://www.sme-gap.eu/are-you-ready
Ao longo de 2 anos, parceiros em Manchester (Reino Unido), Viena (Áustria) e Córdoba (Espanha)
têm trabalhado juntos para compreender melhor as necessidades das Pequenas e Médias
Empresas e realizar eventos para encorajar uma maior aceitação da oferta de aprendizagem.
Embora os sistemas de aprendizagem variem até certo ponto em toda a Europa, todas as
empresas têm as mesmas necessidades e enfrentam frequentemente confusão sobre o sistema
nacional. Isto é agravado pela falta de compreensão dos benefícios de contratar um aprendiz,
sendo que muitas empresas muitas vezes se apercebem apenas do "custo".
O website reúne uma gama de recursos destinados às PME e também incentiva as Organizações
de Apoio às Empresas (Organizações Intermediárias) a fornecerem mensagens consistentes e
claras às empresas.
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