EU 2020 digital agenda

Uma Academia Digital para o
desenvolvimento de novos líderes
Europeus
Universidades europeias, Business Schools, universidades corporativas,
PME´s, redes de educação executiva irão cooperar numa Aliança de
Conhecimento durante os próximos 3 anos para desenvolver uma Academia
virtual para gestores e líderes na era digital
A reunião de arranque do projecto Le@d3.0 Academy decorreu em Milão, nos dias
22 e 23 de Fevereiro, na ISTUD Foundation.
Boas práticas como os cursos online do Coursera & Stanford University demonstram que é
possível e eficaz, tanto para os aprendentes como para os formadores, oferecer uma variedade de
online open educational resources. Estas experiências piloto estão a mudar totalmente o cenário
da aprendizagem e os modelos de negócio vigentes. Hoje, mais do que nunca, a Academia e as
Empresas têm de estar receptivas a inovar e a cooperar no desenvolvimento de plataformas
educativas de acesso livre – baseadas em modelos de negócio inovadores – de forma a evitar a
dispersão e duplicação de esforços e recursos.
Le@d3.0 Academy (projecto financiado pela Comissão Europeia – Programa Erasmus+, Acção
Alianças do Conhecimento) visa criar bases para uma cooperação de longo prazo entre a
Academia e as Empresas constituindo-se como uma plataforma de aprendizagem virtual e uma
academia internacional para formadores (das Universidades, Business Schools & Empresas) que
trabalhem no desenvolvimento das competências transversais do e-líder.
O projecto tem a duração de 3 anos. O foco do trabalho estará na identificação de novas
competências transversais dos líderes (i.e. tomada de decisão, gestão de pessoas, visão

estratégica, design, criatividade, intra/empreendedorismo) e no seu desenvolvimento através de
métodos inovadores e programas de aprendizagem sustentados na Web3.0.
A parceria é constituída por organizações de sete países europeus (Itália, Alemanha, Reino Unido,
Polónia, França, Bélgica e Portugal) que em conjunto irão desenhar e desenvolver a Le@d3.0
Academy, envolvendo formadores do mundo académico e empresarial, bem como estudantes,
gestores e empreendedores.
Entre os parceiros contam-se universidades - Coventry University e Münster University of
Applied Sciences; grandes empresas - Grupo Auchan e Unicredit Group; Business schools Fondazione ISTUD e OIC Poland Foundation; redes internacionais de Educação Executiva EFMD - European Foundation for Management & Development -; Pequenas e Médias Empresas Gruppo Pragma e Advancis Business Services (Portugal). A parceria conta ainda com dois
parceiros associados - a University Of Economics And Innovation em Lublin e a INIPA, escola
de formação da Associação de Agricultores Italianos (Coldiretti).

Nos próximos 6 meses, os parceiros levarão a cabo a fase de Investigação: o objectivo é
identificar o portfólio de competências de e-Liderança, a estratégia e metodologia de
aprendizagem da Academia Virtual, e as necessidades e programas de formação dos formadores
no contexto dos ambientes de aprendizagem virtual e dos Open Educational Resources.

O sucesso do projecto estará também no seu perfil diversificado e internacional, envolvendo uma
multiplicidade de actores empenhados na cooperação e na criação de valor acrescentado.
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