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O projeto IN_DIGIT2EU é uma resposta à necessidade de percursos de desenvolvimento
de competências de qualidade relacionados com um acesso reduzido a recursos
humanos qualificados necessários à expansão internacional, manifestada pelos gruposalvo dos parceiros envolvidos. Assim, o projeto visa disponibilizar um programa para o
desenvolvimento de competências na área da internacionalização das PME ajustado às
necessidades individuais.
OBJETIVOS
Desenvolvimento de uma ferramenta de diagnóstico para
avaliação da preparação e das lacunas a colmatar para que as
organizações possam enfrentar os desafios da
internacionalização com sucesso.
Desenvolvimento de um curso de formação, disponibilizado
totalmente online, visando o desenvolvimento de competências
do grupo-alvo, para o apoio ao desenho e implementação
eficaz de processos de internacionalização nas PME.
GRUPO-ALVO
O projeto IN_DIGIT2EU está vocacionado para atuais e
potenciais empreendedores, gestores e colaboradores de PME
com reduzidas competências na área da internacionalização.

RESULTADOS
INTELETUAIS DO
PROJETO IN_DIGIT2EU
*IO1: Metodologia e
ferramenta de
autodiagnóstico
*IO2: Metodologia e guia
de formação
*IO3: Conjunto de materiais
de apoio à formação
*IO4: Plataforma online
*IO5: Boas práticas

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta comunicação vincula
exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.
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PRÓXIMA REUNIÃO EM KAUNAS.

1ª Reunião de parceria em Portugal
A reunião de arranque do projeto decorreu no
Porto, nos dias 25 e 26 de outubro de 2018,
acolhida pelo parceiro E&D, contando com a
presença de todos os parceiros. A reunião de
arranque teve como objetivo a revisão da ideia de
projeto entre todos os parceiros, estabelecendo
um entendimento comum dos termos e conceitos
e uma visão unitária das atividades. Por fim, foram
definidos os próximos passos e organizadas as
responsabilidades de cada parceiro visando
assegurar a qualidade dos resultados a
desenvolver.

A próxima reunião de
parceria será acolhida pelo
parceiro KTU, nos dias 5 e
6 de dezembro de 2019, em
Kaunas

2ª Reunião de projeto na Polónia

Parceiros

A segunda reunião de projeto decorreu em Rzeszow, nos
dias 4 e 5 de abril de 2019, acolhida pela Danmar e
constituiu uma oportunidade para a partilha de lições
aprendidas pelos parceiros no decurso dos primeiros
meses de projeto. As sessões de trabalho permitiram a
melhoria das metodologias desenvolvidas para as
primeiras ferramentas dedicadas ao aumento da
preparação das PME para a internacionalização –
ferramentas de diagnóstico das competências para a
internacionalização e formação interativa. Em maio, após
a implementação das alterações resultantes da discussão
interna, os resultados serão submetidos a consulta
externa junto do grupo-alvo – PME e formadores de
adultos.

