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Com o encerramento de 2017 temos o prazer de partilhar a segunda Newsletter do projeto
GLOBAL-SPIN project apoiado pelo programa Erasmus+ da União Europeia - KA2 Knowledge
Alliances. Este projeto visa ajudar a promover a competitividade das Spin-offs Académicas e
Start-ups no mercado globalizado, através do desenvolvimento de uma ferramenta de
formação inovadora e inclusiva.
 A segunda reunião do projeto teve lugar em Patras (Grécia), a 29 de Setembro de
2017, organizada pelos parceiros da Universidade de Patras. Esta reunião centrou-se
na verificação do progresso global da
parceria até ao momento, através da
discussão em torno dos resultados da
investigação realizada, do programa
de formação a desenvolver a partir
desses resultados, do Fórum
Transnacional de Empreendedores
(TEF), e dos Multiplicadores Europeus.
A reunião foi uma boa oportunidade
para atualizar todos os parceiros sobre
A segunda reunião do Projeto GLOBAL-SPIN , em Patras
(Grécia), a 2 de Setembro de 2017
o estado atual dos parceiros e avançar
com as questões mais importantes.
 A investigação desenvolveu-se em quatro fases: estudos de caso e desk research,
inquérito, focus groups, e um relatório de investigação. A informação recolhida
durante a investigação foi analisada pelo parceiro Finlandês – VAMK, que criou o
relatório final sobre as necessidades atuais nos países da parceria. Os resultados da
investigação estão a ser incorporados no programa de formação, desenhado para se
focar nas competências e conhecimentos importantes para a internacionalização das
empresas.
 O programa de formação desenvolvido pelo projeto GLOBAL-SPIN irá incluir
informação sobre três áreas principais, com pilares de conhecimento específicos,
considerados fundamentais pelo consórcio, de acordo com a informação decorrente
da fase de investigação.

Aprendizagem e Crescimento
dos Empreendedores
Transnacionais

Comercialização de Produtos
e serviços

Recrutamento de Talento
Global

o

A Unidade 1 é dedicada à Aprendizagem e Crescimento dos Empreendedores
Transnacionais e irá focar-se em subsecções como a “Orientação para a
Inovação” e a “Gestão Multicultural de Organizações e Equipas”

o

A Unidade 2, referente à Comercialização de Produtos e Serviços, tem como
objetivo fornecer insights sobre assuntos como “Branding da Empresa” e
“Estratégias de Marketing Digital Internacional”.

o

A Unidade 3 está organizada para ajudar as empresas no Recrutamento de
Talento Global e inclui pilares como, “Como manter o seu Talento” e
“Estratégias de Mentoring para a Integração e o Sucesso.”

Juntos, estes pilares e unidades, oferecem um percurso de aprendizagem complete
que pode ajudar as Spin-offs Académicas e as Start-ups a terem vantagem competitiva
nos mercados internacionais.
 O Fórum Transnacional de
Empreendedores (TEF) está agora
disponível para todos os interessados em
maximizar os benefícios que o
networking pode trazer aos
empreendedores. Pode ser acedido aqui.
Junte-se a nós na nossa jornada para
ajudar Spin-offs e Start-ups a encontrar
os melhores recursos para alcançarem
sucesso internacional.
O TEF está agora disponível para todos os que quiserem
aumentar a sua capacidade de networking.
 Os Multiplicadores Europeus, que irão
ajudar o projeto a atingir o maior impacto, podem ser encontrados nesta página.
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