
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS E PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Os parceiros deste projeto – da Polónia, Eslováquia, Lituânia, Espanha, Portugal e Chipre – desenvolveram 

um Relatório sobre a currente situação da  Indústria 4.0  e do lançamento de start-ups, nos países 

participantes O contexto internacional e a transversalidade setorial da informação apresentada 

proporcionam-nos uma nova e interessante visão sobre estas temáticas. 

Há quatro questões importantes apresentadas neste Relatório: 

• programas de formação para start-uppers que cobrem temas da Indústria 4.0, oferecidos por entidades 

formadoras em EFP; 

• boas práticas no desenvolvimento de competências de empreendedorismo digital, focando abordagens 

inovadoras para disseminação e facilitação de atividades de aprendizagem; 

• estratégias para validação de competências dos start-uppers; 

• modelos de reconhecimento e validação das competências desenvolvidas em contextos de educação 

formal e não formal. 

É esperado que a Indústria 4.0 aumente a produtividade e o 

valor acrescentado das empresas europeias e estimule o 

crescimento económico.  

No âmbito da sua nova Estratégia para o Mercado Único Digital, 

a Comissão Europeia quer ajudar todos os setores industriais a 

explorar as novas tecnologias e a gerir a transição para a 

Indústria 4.0. 

E seguir o espírito do empreendedorismo moderno e digital é a  

melhor forma de desenvolver os atuais e futuros negócios e 

iniciativas comerciais! 

O objetivo do projeto SAVE start-ups é melhorar as 

competências de empreendedorismo digital dos start-uppers, 

jovens empreendedores e formadores em EFP, através de ações 

de desenvolvimento profissional focadas na promoção e na 

validação dessas competências.    

Grupos-alvo 
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em EFP da Polónia, 

Lituânia, Espanha, 

Chipre, Portugal, 

Eslováquia e restantes 

países europeus  
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Empreendedorismo moderno e 

digital é a sua grande oportunidade! 



O Relatório foi desenvolvido a partir de dados de investigação nacionais e de grupos focais desenvolvidos em 

todos os países participantes. As observações mais relevantes são: 

Chipre. Não há opções efetivas para a formação de start-uppers. Esta é, portanto, uma grande lacuna no 

Chipre que deve ser colmatada imediatamente. Os projetos financiados pela UE estão talvez entre os 

exemplos mais bem sucedidos de desenvolvimento de competências de empreendedorismo digital com foco 

em abordagens inovadoras para disseminação e facilitação de atividades de aprendizagem, e devem ser 

reforçados.  

Lituânia. As instituições de EFP não oferecem programas ou formações para start-uppers orientados para 

para a  Indústria 4.0,  mas existem inúmeros programas de ensino e formação sobre TI e Engenharia. No 

ensino e formação profissional e no ensino superior qualquer aprendizagem ou experiência de trabalho pode 

ser avaliada e reconhecida e o processo começa a ganhar cada vez mais relevância. 

Polónia. Nos últimos anos, as start-ups polacas têm mudado o seu foco dos mercados nacionais para os 

globais. As start-ups locais surgiram em Varsóvia, Cracóvia e outras cidades, essencialmente impulsionadas 

pelos espaços colaborativos.  

Portugal. Enfrenta desafios futuros a nível governamental! Com o objetivo de valorizar o capital digital da 

economia portuguesa, um dos eixos estratégicos do programa Indústria  4.0  é precisamente a formação, a 

capacitação e a reconversão profissional para lidar com os desafios colocados pela revolução digital. 

Eslováquia. Os programas de formação para start-ups estão intimamente ligados a formações gerais de apoio 

ao empreendedorismo. Há poucas iniciativas especificamente dirigidas a startups.  

Espanha. Programas de formação relacionados com Big Data e analytics para start-uppers são 

principalmente mestrados, oferecidos por inúmeras organizações públicas e privadas. Estes mestrados não 

requerem uma qualificação específica; portanto, é altamente recomendável que um start-upper ou 

empreendedor frequente um desses programas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMAS ATIVIDADES E EVENTOS 

Lançamento dos conteúdos formativos “Empreendedorismo moderno e digital é a sua grande 

oportunidade!"  

Desenvolvimento dos recursos didáticos digitais para start-uppers e jovens empreendedores, em 

sete temas relevantes na Indústria 4.0, em inglês e nos seis idiomas dos parceiros: grego, lituano, 

polaco, esloveno, espanhol e português.  

 

 
SIGA-NOS: 

www.savestartups.erasmus.site  Projeto SAVE start-ups 

Projeto SAVE start-ups:  

Stimulating and Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing the quality of start-ups.  
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O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o 

ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas 

com as informações nelas contidas.  

http://www.savestartups.erasmus.site/

