Empreendedorismo digital para a empregabilidade – O relatório Mapeamento de iniciativas de
empreendedorismo digital do projeto Deep está disponível online!
13 de outubro 2020
A parceria do projeto Deep tem o prazer de anunciar que o relatório produzido na fase de mapeamento das
dinâmicas de empreendedorismo digital, já se encontra disponível na plataforma oficial de Recursos
Educativos Abertos (REA) através do seguinte link:
https://project-deep.eu/pdf/DEEP_IO2_final_revised.pdf
Este documento analisa o estado da arte no campo do empreendedorismo digital na Europa com um enfoque
específico nos países das organizações parceiras - Bulgária, Itália, Polónia, Portugal e Espanha.

O estudo sublinha que embora os instrumentos legais promulgados pela UE tenham levado ao
estabelecimento de um enquadramento mais inclusivo e abrangente para o desenvolvimento de
competências empresariais digitais, alguns Estados-membros permanecem na vanguarda da
conceptualização e implementação de iniciativas políticas relevantes. A análise dos dados recolhidos por cada
país, revelou igualmente a existência de alguns obstáculos na implementação de políticas de apoio à
estratégia seguida pela UE nesta matéria.
Em alguns países, como a Polónia, onde a infraestrutura de rede está ainda em processo de desenvolvimento,
é dada uma menor atenção ao fomento de competências empresariais digitais. Em contraste, noutros países,
como a Espanha, tem havido um maior esforço para introduzir alterações no sistema educativo e apostar na
requalificação do capital humano. No entanto, em ambos os países, o setor empresarial tem revelado uma
clara relutância em envolver-se no processo de transformação digital e em apostar na articulação com o

sistema de Educação e Formação Profissional (EFP). Nesse sentido, o relatório conclui que o envolvimento
das diferentes partes interessadas é um elemento chave para melhorar e estabilizar a situação do EFP.
Em segundo lugar, o estudo revela que as iniciativas destinadas a fomentar o empreendedorismo digital
devem ser promovidas considerando múltiplos níveis - nacional, regional e local. Em Itália, por exemplo, onde
os negócios ainda são vistos de uma forma muito tradicional, a mudança de perceções a partir do nível local
é fundamental para uma implementação bem-sucedida da transformação digital. Por fim, todos os países
deram conta da escassez de recursos nos sistemas de EFP, assim como sublinharam ser necessário:
implementar abordagens educativas inovadoras, melhorar a relação entre empresas e estabelecimentos de
ensino, apostar em exercícios e experiências práticas, e capacitar formadores e mentores, dotando-os dos
conhecimentos e competências necessárias para o ensino de matérias relativas ao empreendedorismo
digital.
O Deep é um projeto cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da Comissão Europeia e integra sete entidades
parceiras, sediadas em seis países distintos (Polónia, Portugal, Itália, Bélgica, Espanha e Bulgária). Focalizando
estrategicamente o setor do Ensino e Formação Profissional, o Deep visa promover as competências no
campo do empreendedorismo digital, através da capacitação de formandos, formadores e mentores.
Nos próximos meses, o consórcio irá desenvolver conteúdos formativos em formato de e-learning sobre
empreendedorismo digital, que serão disponibilizados gratuitamente na plataforma REA, nos seis idiomas
dos países que integram o projeto.
Sobre a Mindshift Talent Advisory
Somos uma empresa de consultoria especialista em Recursos Humanos que aposta na performance e
atualização das competências das pessoas, procurando favorecer a maturidade digital e interpessoal nas
organizações e na sociedade em geral. A nível europeu, somos um parceiro de referência no desenvolvimento
de projetos de cooperação estratégica transnacional para a criação de soluções inovadoras na área da
formação de jovens e adultos.
O NOSSO KNOW-HOW
# desenvolvimento e atualização de competências
# programas customizados de coaching, formação e mentoring
# centros de avaliação e desenvolvimento de competências
# gestão de carreiras e planos de desenvolvimento pessoal
# atração, seleção e integração de jovens talentos em programas de trainees
# preparação de profissionais para transformação digital
# desenvolvimento de estratégias de comunicação nas redes socias
Para mais informações e outras iniciativas
Website: www.mindshift.pt
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mindshift-talentadvisory/

Facebook: https://www.facebook.com/mindshift.talent.advisory/

