
A conferência final do projet IN_DIGIT2EU realizou-se entre os dias 09.09.2020 e 30.09.2020,
divido em grupos de 20 participantes de acordo com os requisitos (total de 100 participantes).
O evento foi organizado pelo parceiro “Centrul de Dezvoltare Arad” na Roménia.  No evento
participaram peritos oradores,empresas, formadores e alunos universitários finalistas em vias
de ingressar no mercado de trabalho com PMEs. As apresentações do projeto e da
plataforma foram asseguradas por: Simona Haprian, Mihaela Breaz e Florentina Audi.

 IN_DIGIT2EU
                    

Um projeto financiado pela UE, dedicado ao apoio
à internacionalização das PMEs

"DIGITAL BASED TOOLS AIMING AT
SKILLS DEVELOPMENT FOR
INTERNATIONALISATION''

O parceiro CDA acolheu a última reunião de projeto a 25 de setembro de 2020, tendo a equipa
da Roménia sido forçada a organizar uma reunião virtual dada a situação de pandemia COVID-
19. Os parceiros partilharam os seus contributos em relação à formação piloto durante a qual o
público-alvo teve a oportunidade de testar as ferramentas desenvolvidas.
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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
grupos-alvo 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.

EVENTO MULTIPLICADOR EUROPEU

REUNIÃO DE PROJETO



O evento multiplicador na Polónia foi organizado a 09.09.2020 em Rzeszow, moderated
by Joanna Bać,moderado por Joanna Bać, tendo incluído oradores e participantes do
Conselho de Peritos Externos e das atividades piloto que partilharam as suas
experiências com a plataforma e-learning. O evento presencial incluiu a apresentação de
resultados.  Foi encerrado com uma sessão de perguntas e respostas, que revelaram
conclusões interessantes e entusiasmo dos participantes que demonstraram o seu
interesse na partilha individual de experiências sobre empreendedorismo.

18.07 em Panevezys, Lituânia (42 participantes)   
17.08 em Palanga, Lituânia (43 participantes).

O evento multiplicador na Lituânia foi organizado em duas fases       

Realizaram-se dois eventos presenciais com os seus parceiros ChangeMakers que
organizam eventos para start-ups e PMEs, hackathons, campos de ideias de negócio, etc.
No evento participaram peritos de várias empresas de consultoria, PMEs, e futuros
empreendedores.

O evento multiplicador do Chipre foi organizado a 22.09.2020. O evento foi presencial e
teve enfoque na apresentação nas principais metas atingidas no âmbito do projeto e nos
resultados intelectuais produzidos. Orador convidado – Dr. Costas Konis
“Internacionalização das PMEs no desafio da era COVID-19”

EVENTOS NACIONAIS

Em Portugal,organizaram-se 2 eventos multiplicadores: um a 9 de setembro e outro a
10 de setembro. Os eventos foram presenciais. Cada evento teve 15 participantes de
  gestores de incubadoras e empreendedores e PMEs.

O evento multiplicador na Grécia foi organizado a 16.09.2020 em Heraklion,
Creta. O evento foi realizado presencialmente em dois locais diferentes
(considerando a situação de pandemia Covid-19), disponibilizando
computadores a cada participante para testar a plataforma de formação
online. No evento estiveram participantes de várias empresas de consultoria,
PMEs, futuros empreendedores, membros do Conselho de Peritos Externos e
alguns dos participantes da ação piloto (41 participantes).
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