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O projeto Boost4Shoes na reta final!

Piloto bem sucedido

O que existe no Boost4Shoes 
para os utilizadores?

A Comissão Europeia apoiou o projeto 

Boost4Shoes no âmbito do programa 

Erasmus+ para a formação profissional e 

contínua. O objetivo do projeto é 

promover o comércio eletrónico e o 

desempenho das PMEs do setor do 

calçado com particular foco nas 

exportações, pois esta área é 

negligenciada por muitas PMEs, não 

obstante o seu enorme potencial de 

crescimento.

Neste sentido, o consórcio desenvolveu 

uma plataforma de e-learning aberta a 

qualquer pessoa interessada em obter 

conhecimentos e competências como 

gestor de vendas on-line.

O curso, gratuito, inclui seis módulos de 

formação sobre gestão de vendas online. 

Está disponível em www.boost4shoes.eu 

depois de um simples processo de 

registo.

Compreende os seguintes 
módulos:
Encomenda

Pagamento

Comunicação

Entrega 

Estrutura geral

Promoção

A característica especial do curso é o 

“Genie”, o génio da garrafa, uma 

ferramenta interativa que permite a cada 

participante personalizar o seu próprio 

plano de formação, desenhar o seu 

próprio itinerário formativo com base nas 

suas necessidades formativas e objetivos 

de aprendizagem. Para isso, o 

conhecimento prévio é consultado a fim 

de priorizar os temas que necessitam de 

ser mais desenvolvidos.

O sistema de retenção de competências 

(SRS - Skills Retention System), que 

também está disponível no site do projeto 

www.boost4shoes.eu é uma ferramenta 

que os participantes podem usar para 

verificar o conhecimento recém-adquirido 

e, além disso, para documentar quais as 

medidas que podem ser implementadas 

com sucesso, na loja virtual.

Para cada modulo concluído, o 

participante receberá um distintivo, um 

crachá. A conclusão de todo o curso dá 

direito a um crachá adicional, com 40 

pontos de correspondência ao sistema de 

crédito europeu da formação profissional 

(ECVET).

Quem obtiver todos os crachás terá 

desenvolvido todas as competências e 

conhecimentos para desenhar e 

implementar uma estratégia de comércio 

eletrónico bem-sucedida.

Na fase final do projeto foram organizados 

eventos de disseminação em todos os 

países dos parceiros com o objetivo de 

apresentar o projeto e em particular o 

novo curso online a potenciais 

interessados. O número de participantes 

nestes eventos em cada país foi 

altamente satisfatório. 

No final de cada evento de disseminação, 

foi solicitado aos participantes que 

preenchessem um questionário anónimo 

de forma a poder recolher e documentar 

as suas impressões e opiniões sobre o 

projeto e seus resultados. A análise dos 

questionários mostrou que os 

participantes destes eventos de 

disseminação ficaram com uma boa e 

muitas vezes muito boa opinião sobre os 

resultados do projeto, em especial sobre 

a plataforma de e-learning.

Ainda mais valiosa para a equipa do 

projeto foi a fase piloto: pelo menos 15 

participantes em cada país testou e 

avaliou a oferta do curso online do 

Boost4Shoes. A maioria dos participantes 

veio do setor do calçado, tal como 

designers, vendedores ou colaboradores 

de departamentos de marketing, mas 

também prestadores de serviços das 

áreas de tecnologias de comunicação e 

informação,  formadores de centros de 

formação profissional e professores de 

universidades. 

Colocaram em teste a plataforma de 

e-learning bem como o “Genie” e o 

sistema de retenção de competências. O 

muito positvo feed-back dos participantes 

teve particular sentido, mesmo que 

continue a ser tido em conta – tal como 

muitos participantes também notaram – 

que não é possível no tempo disponível 

para o piloto mergulhar profundamente 

nas matérias contidas no curso, tal como 

gostariam de o fazer.

Comunidade Boost4Shoes

Os projetos Erasmus+ visam uma 

utilização sustentável a longo prazo. Os 

resultados estarão disponíveis mesmo 

após o fim do período de financiamento 

do projeto.

As entidades formadoras membros do 

consórcio do projeto utilizarão os 

recursos do Boost4Shoes para os seus 

próprios programas de formação 

(formação em sala, webinars, e-learning 

ou uma mistura de todos) na sua língua 

nativa ou em Inglês.

Os resultados do projeto serão 

obviamente mantidos acessíveis 

publicamente em www.boost4shoes.eu.

O curso pode, portanto, ser utilizado por 

PMEs ou por qualquer pessoa interessada 

em aprender sobre o assunto. 

Adicionalmente, o consórcio do projeto 

montou a Academia Boost4Shoes, um 

círculo de utilizadores interessados 

envolvidos num processo de 

aprendizagem conjunto, para trocarem 

ideias, boas práticas, planearem 

atividades síncronas e até contribuírem 

para a melhoria dos módulos de 

formação. Isto garante que o 

desenvolvimento técnico futuro do 

e-commerce é tido em conta e que o 

curso é regularmente atualizado pela 

comunidade de utilizadores ativos.

Atingimos os nossos objetivos e o projeto Boost4Shoes 
terminou a 31 de Outubro. 

Depois de 2 anos de intensa atividade, o consórcio 
Boost4Shoes composto por sete parceiros de sete países 

europeus diferentes, atingiu os seus objetivos. 

Esta concretização por si só é importante para o 
consórcio. Mas, e para o público alvo?
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O apoio da Comissão Europeia para a produção desta 
publicação não constitui uma aprovação do seu conteúdo 
que reflete apenas as opiniões dos autores e a Comissão
não pode ser responsabilizada por qualquer uso que 
possa ser feito das informações nela contidas.

Participe nos workshops
a realizarem-se no seu país. 

Seja o primeiro a experimentar 
a ferramenta de formação 

BOOST4Shoes, inscrevendo-se 
na ação piloto.

Siga o projeto em

boost4shoes.eu

Junte-se agora à comunidade Boost4Shoes


