
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

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.

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
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  RESULTADOS
INTELECTUAIS 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
                             

Parceiros
O apoio da Comissão Europeia à
produção desta publicação não
constitui um aval do seu conteúdo,
que reflete unicamente o ponto de
vista dos autores, e a Comissão
não pode ser considerada
responsável por eventuais
utilizações que possam ser feitas
com as informações nela contidas.



Ação Piloto:
O curso online IN_DIGIT2EU visa colmatar uma lacuna existente e disponibilizar um percurso de
desenvolvimento de competências aberto e orientado para o utilizador na área da
internacionalização. O benefício associado ao curso online resine na sua grande flexibilidade sem
abdicar dos fatores multissensorial e interação. Esta formação é dirigida a empreendedores e
gestores/proprietários e colaboradores de PME e potenciais empreendedores, visando a melhoria
das suas competências para a internacionalização. A ação piloto decorreu em 6 países (Roménia,
Portugal, Polónia, Lituânia, Chipre, Grécia). Cada parceiro assegurou o envolvimento de, pelo
menos, 20 participantes por país. Após a conclusão da ação piloto, os participantes submeteram um
questionário de avaliação. Esta experiência servirá para delinear alguns aspetos ainda em fase de
preparação. Os problemas detetados em conjunto com os resultados dos países da parceria irão
permitir a implementação de ajustes à plataforma e aos conteúdos da formação.
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-“Esta formação online permite um autoestudo eficaz, tem-se tempo para ler e ver todas as
unidades e webinars e consegue-se ter um conhecimento detalhado sobre este tópico. A
formação demonstra bom trabalho na reflexão dos princípios que ensino.”
-“A formação foi excelente, a quantidade de informação e ferramentas disponibilizadas são
maravilhosas e a ferramenta interativa foi muito útil. Obrigado por tudo.”

-“Fornece, sem dúvida, informação importante bem como o acesso a recursos e bases de dados
para facilitar a pesquisa e desenvolvimento de um plano de internacionalização.”
-“Fornece uma experiência de aprendizagem à distância compreensiva e interativa que pode ser
realizada no tempo livre do utilizador, dando-lhe liberdade para decidir o tempo que irá dedicar à
aprendizagem” 

- “Eu tinha interesse em tópicos que se encontram na plataforma. Foi gratificante verificar que a
informação se encontra muito sistematizada e permite aceder às áreas necessárias muito mais
rapidamente.”
- “A ligação entre o conhecimento teórico e prático é claro e útil.”

- “A formação é boa para utilizadores que queiram aumentar os seus conhecimentos sobre
empreendedorismo.”
- “Recomendo a formação porque é diversificada na escolha de tópicos”

-“Sinceramente, é uma iniciativa brilhante com uma grande abrangência”.
-“Os recursos da plataforma são detalhados e úteis. Estão bastante bem organizados e
podem demonstrar-se de elevado valor”

-“A Plataforma IN_DIGIT2EU está muito bem organizada, os módulos estão bem estruturados
e são fáceis de compreender.” 
-“No global, a plataforma é interativa, fácil de utilizar e ajudou-me a clarificar e a desenvolver
certos aspetos da internacionalização.”


