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COMO UTILIZAR a plataforma 

 

Introdução 

A plataforma de formação online é uma ferramenta abrangente para a disponibilização integrada de 

todos os conteúdos produzidos, autodiagnóstico, e-learning, webinars e recursos. Inclui, ainda, um 

fórum de discussão. Todos os elementos da plataforma permitem um autoestudo eficaz, mas também 

a interação entre os utilizadores da plataforma e o apoio ativo da parceria ao longo de todo o percurso 

de formação. A plataforma estará disponível durante o período de financiamento do projeto e nos 5 

anos seguintes. 

 

Acesso à plataforma 

Para entrar na plataforma, deverá ir ao website do projeto e clicar sobre o botão Plataforma no topo 

do ecrã 

 

Ou pode aceder diretamente através do endereço: https://indigiterasmus.eu/online-platform/ 

A linguagem da Plataforma será selecionada automaticamente com base nas definições linguísticas 

dos seus aparelhos. 

 

Depois de entrar na plataforma (fase onde, provavelmente, se encontra agora) irá ver diferentes 

elementos que poderá escolher. 

 

 

https://indigiterasmus.eu/online-platform/
https://indigiterasmus.eu/online-platform/
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Mas, de forma a obter o máximo benefício destes, deverá proceder ao registo. 

 

Registo 

Ao clicar sobre o botão do autodiagnóstico, irá ser-lhe pedido para efetuar o registo, disponibilizando 

um nome de utilizador, e-mail válido, nome (apelido e nome da empresa/projeto). Inserida a 

informação, irá receber um link de ativação no seu e-mail. Depois, com a aceitação da política de 

privacidade, poderá entrar na Plataforma e aproveitar ao máximo todos os elementos. 
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Passos a seguir enquanto utilizador 

1. Autodiagnóstico – as respostas dadas resultarão em recomendações sobre quais os módulos 

a seguir 

Exemplo: 

 

2. E-learning – o nosso curso disponibiliza formação nas seguintes áreas: 

• Modelos de negócio para a internacionalização 

• Marketing internacional 

• Networking internacional 

• E-commerce 

• Gestão da inovação aberta internacional 

Cada modulo encontra-se dividido nas mesmas seções. Exemplo: 

 

3. Webinars – também poderá aceder, em separado, aos webinars; o acesso a estes não exige 

registo 

Os Webinars encontram-se também incluídos como parte integrante de cada um dos módulos, 

com descrições adicionais. 

4. Fórum de discussão – é neste espaço que poderá trocar ideias com outros profissionais 

Para tal, será redirecionado para um grupo de Facebook fechado. 

 

https://indigiterasmus.eu/webinars/
https://www.facebook.com/groups/273046034004031
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5. Recursos – materiais adicionais sobre internacionalização que poderá consultar 

Poderá fazer o download de um relatório e de uma base de dados com materiais sobre 

internacionalização, de acesso livre. 
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