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Press Release
Reunião de início do projecto IN_DIGIT2EU Kick Off,
acolhida no Porto
O projecto IN_DIGIT2EU visa desenvolver recursos para apoiar o desenvolvimento de
competências para a internacionalização, nas PME, disponibilizando uma ferramenta
integrada que, por um lado, avalia o nível de preparação para a internacionalização e,
por outro lado, permite aceder a um percurso de desenvolvimento de competências
adaptado às necessidades de cada PME. Inclui uma ferramenta integrada de autoavaliação para testar a preparação para a internacionalização e uma formação
profissional e recursos de aprendizagem adicionais, completamente disponibilizados
online, para apoiar o desenvolvimento de competências para a implementação de
planos de internacionalização nas empresas.
Para o alcance dos objectivos do projecto, a parceria irá desenvolver 5 Resultados
Intelectuais a serem utilizados pelas PME:

1. Metodologia e ferramenta de auto-avaliação IN_DIGIT2EU
2. Metodologia e Guia de Formaçãoa IN_DIGIT2EU
3. Kit de Ferramentas de Formação IN_DIGIT2EU
4. Plataforma Online, e
5. Guia de Boas Práticas
A parceria IN_DIGIT2EU é composta por 6 parceiros: Arad Development Company
(Parceiro Líder) da Roménia, Danmar Computers da Polónia, Kaunas University of
Technology da Lituânia, Technical Institute of Heraklion Chamber da Grécia,
GrantXpert Consulting do Chipre e E&D Knowledge Consulting de Portugal.
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Digital Based Tools Aiming at the Development of Skills for Internationalization
IN_DIGIT2EU
A reunião de início do projecto decorreu no Porto, Portugal, nos dias 25 e 26 de
Outubro, com a presença de todos os parceiros do projecto.
O projecto IN_DIGIT2EU é financiado pelo programa Erasmus+, Acção-Chave 2
Parcerias Estratégicas para a Educação de Adultos.
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