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FACTOS

OBJETIVO GERAL
Desenvolvimento, teste e
disponibilização de um conjunto de
ferramentas digitais integradas

OBJETIVOS
Desenvolvimento de uma ferramenta
de diagnóstico para avaliação da
preparação e identificação de
lacunas a serem colmatadas para
enfrentar os desafios da
internacionalização com sucesso
Desenvolvimento de uma formação,
completamente disponível online,
visando o desenvolvimento de
competências, do público alvo, para
apoiar o desenho e implementação
eficaz de processos de
internacionalização nas PME
Desenvolvimento de métodos de
facilitação da comunicação
internacional entre as PME
envolvidas e apoio à resolução de
lacunas existentes

PÚBLICO ALVO
Atuais e potenciais empreendedores
e gestores e colaboradores de PME
Organizações participantes
Stakeholders de relevo

O projeto INDIGIT2EU visa
especificamente contribuir para o
alargamento dos programas disponíveis
para o desenvolvimento de
competências de elevada qualidade na
área da internacionalização, ajustados
às necessidades individuais de cidadãos
Europeus com competências mais
reduzidas; facilitar o acesso a percursos
de melhoria de competências na área
da internacionalização e aumentar o
número de recursos humanos com
competências para a
internacionalização. Mais,atravésdoapoioàs
PMEnasuperaçãodebarreirasàinternacionalização,
visaaumentarasuacompetitividade,presença
internacionaletaxadesucessodainternacionalização

Assim como a UE e os seus
empreendedores reconhecem a
importância da internacionalização, as
empresas precisam de estar preparadas
para enfrentar os seus desafios, o que
envolve pessoas qualificadas,
preparadas para compreender os
requisitos deste processo e capazes de
capturar as vantagens destas
oportunidades.
Se, por um lado, a necessidade de
pessoas qualificadas é clara, por
outro lado, as PME enfrentam
dificuldades quer na captação de
recursos humanos qualificados
adequados, normalmente atraídos
por grandes organizações, quer no
acesso a percursos de melhoria de
competências na área ajustados às
necessidades dos seus
colaboradores – especialmente que
considerem as limitações de tempo e
de recursos financeiros

