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Os parceiros do projeto Save start-ups continuaram a trabalhar nos resultados deste projeto no
contexto da pandemia COVID-19.
"Estes são tempos difíceis, de incerteza e de medo para todos nós. Esta pandemia colocou-nos perante
uma nova realidade que nos impõe novas formas de viver e de trabalhar; todos nós estamos
condicionados a trabalhar remotamente e maioritariamente a partir de casa. Será que o modo de vida
digital veio para ficar? O tempo o dirá. A nossa equipa do projeto SAVE start-ups adaptou-se
rapidamente a esta nova "norma digital" e
tem mantido as sinergias de trabalho
através de reuniões virtuais frequentes e
uma comunicação digital ininterrupta. O
nosso objetivo é fornecer conteúdos
formativos sob a forma de recursos
didáticos digitais, organizados numa
estrutura modular que permitirá aos startuppers a compreensão e aquisição dos
conhecimentos e competências essenciais
de empreendedorismo digital. Por um lado,
as novas realidades tornam ainda mais
necessário um modelo de negócio digital,
pelo que os start-uppers e os jovens
empreendedores (hoje, mais do que nunca)
precisam de aceder a recursos didáticos digitais que lhes permitam manterem-se competitivos e
atualizados. Por outro lado, tecnologias digitais como a IA, Big Data, IoT crescem exponencialmente,
pelo que os start-uppers precisam de compreender como é que estas tecnologias podem ter impacto
nos seus negócios. Podem as start-ups adotar estas tecnologias na criação do seu modelo de negócio
inicial? Podem estas tecnologias ter um valor acrescentado para elas? Por último, mas não menos
importante, será que os start-uppers têm as competências digitais e os conhecimentos fundamentais
para prosperarem na era da Indústria 4.0 em que já nos encontramos? A nossa equipa de projeto
está a trabalhar arduamente para desenvolver um conjunto de sete módulos, com recursos
didáticos digitais focados no empreendedorismo digital e na Indústica 4.0, adaptando o seu
desenvolvimento ao modelo de m-learning.

NOVO LANÇAMENTO!
O Relatório sobre o Quadro Nacional de Qualificações já se encontra disponível! Este relatório integra
informação sobre os requisitos específicos dos Quadros Nacionais de Qualificações no nível 5 (em comparação com o Quadro de Qualificações Europeu) dos países parceiros deste projeto.
Projeto SAVE START-UPs: Stimulating and Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing the
quality of start-ups. Projeto nr.: 2019-1-PL01-KA202-065209
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.
1

Empreendedorismo moderno e
digital é a sua grande oportunidade!
Newsletter#2 | outubro 2020
Utilização do mobile-learning (m-learning) para disponibilização de conteúdos
formativos práticos e digitais — a abordagem do SAVE start-ups
A equipa do projeto SAVE encontra-se atualmente a
desenvolver sete módulos de formação:
1. Start-ups digitais vs scale-ups digitais
2. Economia circular na sua start-up
3. Estilo de vida do empreendedor digital
4. IdC (Internet das Coisas) na prática empresarial
5. Infraestruturas de sensores na utilização empresarial diária
6. Algoritmos analíticos para clientes de Big Data
7. Cibersegurança nas start-ups

Todos os conteúdos formativos serão adaptados para o modelo de m-learning.
O que é o m-learning? É um método que possibilita uma aprendizagem em qualquer lugar e a qualquer momento, através do telemóvel. A aprendizagem digital e, em particular, o acesso a conteúdos
formativos no telemóvel, podem ser elementos motivacionais importantes para que os start-uppers
se envolvam nas oportunidades de aprendizagem que o projeto proporcionará.
Alguns benefícios do m-learning são:
a) Aprender ao seu ritmo, quando e onde for oportuno: os start-uppers terão o conteúdo sempre
acessível nos seus telemóveis e poderão aprender quando e onde lhes for mais conveniente.
b) Motivação para aprender, porque o conteúdo formativo está sempre disponível: independentemente das longas horas de trabalho, os start-uppers podem aceder aos recursos didáticos digitais.

PRÓXIMAS ATIVIDADES E EVENTOS
Lançamento do curso de formação para start-uppers e jovens empreendedores composto por sete
módulos 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
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