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 Press Release  

 
IN_DIGIT2EU  

 Reunião – Kaunas, 4 a 6 de dezembro de 2019 

 

Com base no Relatório Anual sobre as PME Europeias 2017/2018 “O ressurgimento 

das PME na UE tem continuado ao longo dos últimos anos e prevê-se a sua 

continuidade no decurso do futuro próximo. Ao longo do período decorrido entre 2008 

e 2017, o valor acrescentado bruto gerado pelas PME da EU-28 aumentou 

cumulativamente em 14.3% e o emprego gerado pelas PME aumentou em 2.5%. O 

número de PME na UE-28 aumentou 13.8% entre 2008 e 2017.” 

Contudo, dado o ritmo acelerado da economia atual, os empreendedores devem 

apresentar uma mentalidade global desde o início e estarem preparados para 

enfrentar os desafios da internacionalização, envolvendo pessoas capacitadas, 

capazes de aproveitar as vantagens das oportunidades para crescerem. 

 

O projeto IN_DIGIT2EU visa disponibilizar apoio ao desenvolvimento de 

competências na área da internacionalização às PME e a adultos de baixas 

competências através de uma ferramenta integrada que, por um lado, avalia a 

preparação para a internacionalização e, por outro lado, permite o acesso a percursos 

de desenvolvimento de competências adaptados às necessidades individuais, não só 

das PME mas, especialmente, das organizações a trabalhar com PME e RH. Os seus 

resultados incluem uma ferramenta integrada de autoavaliação para testar a 
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preparação para a internacionalização, bem como um curso de formação profissional 

e recursos adicionais, em preparação e a serem disponibilizados online, para apoiar 

o desenvolvimento de competências para a implementação de planos de 

internacionalização nas empresas.  

 

Para o alcance dos objetivos do projeto, a parceria irá desenvolver 5 Resultados 

Intelectuais, incluindo um conjunto de estudos de caso de cada país, vídeos, 

exercícios interativos, webinars, etc. 

Os tópicos específicos abordados pelo projeto incluem: 

1. Modelos de Negócio para a Internacionalização 

2. Marketing Internacional 

3. Networking Internacional 

4. E-commerce 

5. Gestão da Inovação Aberta internacional 

 

A terceira reunião de projeto realizou-se em Kaunas, na Lituânia, entre os dias 4 e 6 

de dezembro, tendo contado com a presença de todos os parceiros do projeto. A 

reunião teve como propósito a discussão da última fase do projeto IN_DIGIT2EU. 

Como resultado, todos os parceiros irão iniciar o teste do novo programa de apoio às 

competências das PME para a internacionalização em abril de 2020.   

Foram, ainda, definidas as responsabilidades de cada parceiro para os próximos 

momentos e para o futuro, visando assegurar a qualidade do desenvolvimento dos 

resultados de acordo com o proposto em candidatura. O próximo passo é a conclusão 

dos módulos e finalização da plataforma de formação online e curriculum. 

A formação irá contribuir para melhorar as estratégias de internacionalização das 

PME não só através do desenvolvimento de competências especificas como 

também através do aumento da sensibilização sobre o papel das estratégias dos 

modelos de negócio e do comércio eletrónico para o sucesso internacional e do 

potencial da inovação aberta para o fomento da internacionalização das PME. A 
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formação é dirigida a empresários e gestores de PME, startups e futuros 

empreendedores em fase de validação do seu plano de negócio e que planeiam 

iniciar o seu negócio no imediato.  

Em complementaridade, o conjunto de ferramentas de apoio à formação (Resultado 

Intelectual 3) é um trabalho que se encontra em desenvolvimento e irá contemplar 

estudos de caso de cada país, vídeos, exercícios interativos, webinars, entre outros. 

 

A parceria IN_DIGIT2EU é composta por 6 parceiros: Arad Development Company 

(Parceiro Líder) da Roménia, Danmar Computers da Polónia, Universidade de 

Tecnologia da Kaunas da Lituânia, Instituto Técnico da Câmara de Comércio e 

Indústria de Heraklion da Grécia, GrantXpert Consulting do Chipre e E&D Knowledge 

Consulting de Portugal.    


