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CONHEÇA A NOSSA EQUIPA!
Descubra os nossos parceiros!
UNIVERSITATEA DIN PITESTI (Coordenador)

Innohub Valencia

A Universidade de Piteşti (UPIT) é uma universidade pública,
localizada em Pitesti (na zona sul da Roménia, a 120 km da
capital Bucareste). Visa ser uma entidade de ensino superior
dinâmica e eficiente, na região. Atualmente, acolhe cerca de
10.000 alunos da região de Muntenia. Cerca de 700
docentes e administrativos fazem parte da equipa de
recursos humanos. É composta por 6 faculdades diferentes
com oferta de licenciaturas, mestrados e doutoramentos
(www.upit.ro). O seu objetivo é a disponibilização de serviços
educativos, formação e investigação de elevada qualidade,
com vista à preparação de especialistas em diferentes áreas
e a criação de uma comunidade intelectual acreditada por
agências de qualidade nacionais e internacionais.

A Valencia Inno Hub (Innohub) é uma organização não
governamental espanhola, criada com o intuito de unir talento
e

tecnologia,

profissional.
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juntamente com um enfoque especial nos grupos sociais
desfavorecidos e na sua inclusão económica e social. A
Innohub acredita na necessidade de mudança no modelo
económico para a criação de uma economia mais competitiva
e de valor, facilitando as ferramentas necessárias

às nossas

empresas e pessoas.

CWEP

E&D Knowledge Consulting

A E&D Knowledge Consulting é uma empresa de consultoria
especializada nas áreas da gestão da inovação e do
conhecimento e no desenvolvimento de capacidades para o
empreendedorismo e inovação.
Desta forma, a E&D Knowledge Consulting visa contribuir
para o desenvolvimento económico e social através do
estímulo à inovação, competências e envolvimento de
cidadãos, colaboradores e líderes, e do apoio à criação e
crescimento de líderes de inovação e de mercado.

A Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiębiorczości (CWEP) é uma
organização não governamental e sem fins lucrativos criada a
30.06.2004 por um grupo de empreendedores, professores,
ativistas sociais e especialistas em TI de Rzeszow, Polónia. A missão
da Associação é o aumento da qualidade do ensino a todos os
níveis e sob todas as formas, bem como a promoção do
empreendedorismo de forma a potenciar a integração de qualquer
grupo social independentemente do género, idade e origem
étnica. A associação é financiada por fundos próprios provenientes
dos seus membros e por fundos da UE.
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WARP INNOVATION OG
A WARP INNOVATION OG é uma pequena empresa de
consultoria especializada em inovação, gerida por 4
parceiros. Trabalhamos para indústrias de diferentes setores,
PMEs e organizações governamentais maioritariamente
localizadas na área geográfica europeia (i.e. UE e Balcãs), e,
através de parceiros em Nova Iorque, trabalhamos o
mercado norte americano. Somos especializados nas áreas
de desenvolvimento de novos produtos, inovação de
serviços, inovação de processos, inovação de modelos de
negócio, gestão da inovação e transformação digital.

ENCONTRE-NOS...

No WEBSITE: https://opi-project.eu/es/
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/OPIprojecterasmus
LINKEDIN:
https://www.linkedin.com/company/opiprojecterasmus/

O nosso progresso:
Finalmente, podemos anunciar a conclusão do resultado
intelectual número 1. O objetivo deste resultado tem sido
verificar o nível de competências e capacidades para a inovação
aberta no mercado local.
Com o desenvolvimento deste resultado intelectual, foi
alcançado um excelente progresso para o apoio ao crescimento
das empresas, melhoria do desenvolvimento da inovação e
melhoria da capacidade de resposta às necessidades dos
clientes.
O nosso compromisso para com a inovação aberta permanece à
medida que continuamos o desenvolvimento dos resultados
seguintes. O nosso objetivo é a amplificação da metodologia
necessária para uma maior aprendizagem desta disciplina, bem
como, de forma didática, permitir que as startups e outros
grupos-alvo deste projeto aprendam mais sobre inovação
aberta.
Até à próxima newsletter!

Siga-nos nas nossas redes sociais! Estamos felizes por o(a)
conhecer!
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