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Temos o prazer de apresentar a primeira Newsletter do projecto GLOBAL-SPIN, apoiado pelo
programa Erasmus+ da União Europeia - KA2 Knowledge Alliances, que está a ser
desenvolvido por um consórcio internacional composto por sete instituíções, provenientes dos
campos académico e empresarial, em seis países. O projecto é liderado pela Fundación
General Universidad de Granada Empresa (FGUGREM) situada em Espanha.


Este projeto visa contribuir para aumentar a competitividade das Spin-offs académicas
europeias, apoiando estas organizações a lidarem de forma eficiente com os desafios
inerentes à globalização do mercado. Isso será alcançado através do desenvolvimento de
uma ferramenta de formação inovadora e inclusiva para os gestores de Spin-offs
académicas sobre empreendedorismo transnacional. Visite o site e leia o folheto para
obter mais informações: http://globalspin.eu/



Os parceiros iniciaram o projeto em
Janeiro de 2017, tendo a primeira
reunião sido realizada em Granada,
Espanha, a 3 de Março de 2017. Esta
primeira reunião foi o catalisador da
discussão de vários aspectos-chave do
projeto e o ponto de partida para uma
série de atividades que estão
actualmente a ser realizadas.
No âmbito da investigação do
projecto, os parceiros participarão em
Reunião de lançamento do projecto GLOBAL-SPIN Project’s em
quatro fases de estudo, de forma a
Granada, Espanha, 3r de Maçoh 2017 com todos os parceiros
maximizar a análise quantitativa e
qualitativa. O objectivo desta investigação é permitir o posterior desenvolvimento da
ferramenta de formação para as spin-offs académicas. Estas fases são:



•
•
•

Fase 1: Estudos de caso e investigação documental. Esta fase comtempla seis estudos
de caso e uma nota de investigação por país.
Fase 2: Inquérito. Os inquéritos serão preenchidos por 500 participantes, 75 por país.
Estes inquéritos baseiam-se na pesquisa efectuada na fase anterior.
Fase 3: Focus groups. Com 5 participantes por país, 30 no total, permitirão aprofundar
a informação recolhida anteriormente.

•

Fase 4: Relatório de Investigação. Esta fase consistirá em 6 relatórios nacionais e 1
relatório geral do projecto, combinando o conhecimento adquirido nas fases
anteriores.



Simultâneamente, o site contém informação sobre o
projecto, notícias semanais sobre a temática do Global
Spin e uma área de partilha de resultados do projecto.
O site é publicado em ingles e actualizado
frequentemente.



A fase de disseminação do projecto está a decorrer,
dando a conhecer tudo o que acontece no âmbito do
projecto. Os materiais de disseminação foram
desenvolvidos, e incluem um folheto e uma brochure,
prontos a serem distribuídos pelos grupos de
interesse. Os materiais, disponíveis nas 6 línguas do
projecto, podem ser consultados na versão PDF, no
nosso site: http://globalspin.eu/results/
•

O folheto do GLOBAL-SPIN está
disponível em seis línguas.

Além disso, de forma a amplificar o potencial de disseminação das actividades
desenvolvidas, Multiplicadores Europeus têm sido identificados e contactados de forma
a estabelecerem uma relação de colaboração com o GLOBAL-SPIN. As parcerias já
estabelecidas podem ser consultadas no nosso site. Estas parcerias foram criadas com o
objectivo de serem mutuamente benéficas, e onde ambas as entidades retiram
vantagens da relação. Os
principais benefícios incluem:

•
•

Disseminação de actividades;
Ganhar conhecimento sobre as
melhores práticas;
• Criação de redes positivas que
permitam
às
empresas
avançarem.
Partilha do folheto GLOBAL-SPIN num workshop para
 Com o objectivo de maximizar os
empreendedoresna na Universidade de Granada.
benefícios que o networking
traz aos empreendedores, tanto a um nível nacional como internacional, está a ser
desenvolvido o Fórum Transnacional de Empreendedores (TEF), com o objectivo de
favorecer a partilha de opiniões e apoiar o empreendedorismo transnacional.
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