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Bem-vindos à quarta, e última, Newsletter do GLOBAL-SPIN, um projeto apoiado pelo
programa Erasmus + da União Europeia – KA2 Knowledge Alliances. Este projeto visa
promover a competitividade das Spin-Offs académicas e Start-Ups europeias no mercado
global através do desenvolvimento de uma ferramenta de formação inovadora e inclusão.
Aqui está o que temos feito!
 Este
projeto
celebrou
recentemente a quarta e
última reunião de parceria no
Porto, Portugal, no dia 9 de
Outubro de 2018, promovida
pelos parceiros da Advancis.
Esta reunião focou-se no
progresso feito pelo grupo até
agora e nos próximos
desafios, principalmente nas
atividades de exploração, o
desenvolvimento
da
plataforma de aprendizagem e o seu piloto. A reunião foi uma boa oportunidade para
atualizar todos os parceiros nas tarefas do projeto e para ter uma visão clara sobre as
suas responsabilidades pendentes.
 A empresa grega CCS esteve a trabalhar sobre a aplicação do Programa de Formação à
plataforma online e a versão beta foi apresentada no Porto. Durante a reunião, os
parceiros discutiram vários aspetos relacionados com a estrutura, o design e as
utilidades da plataforma. A CCS aplicou as mudanças acordadas e fez uma versão
melhorada, que já está pronta para ser testada.
O curso tem três áreas principais que foram divididas em pilares específicos de
conhecimento: Aprendizagem e Crescimento dos Empreendedores Transnacionais,
Comercialização de Produtos e Serviços, e Recrutamento de Talento Global. Juntos,
estas unidades e pilares, oferecem um percurso de aprendizagem completa que pode

ajudar as Spin-Offs académicas e Start-ups a terem vantagem competitiva nos
mercados internacionais.

 No inicio de Novembro de 2018, os parceiros lançaram o piloto da ferramenta de
formação do Global-Spin, abordando Spin-Offs, Stat-Ups, gerentes de Recursos
Humanos e empreendedores, interessados na internacionalização e na gestão global
de talentos. Cada parceiro está a orientar 15 participantes, dando suporte durante o
piloto e recolhendo feedback. O objetivo é que os participantes possam aceder tanto à
ferramenta de formação como ao programa de formação, de modo a obter a opinião
de usuários reais que irão fornecer informações úteis para melhorar a ferramenta de
formação e chegar a uma versão final. Os parceiros da Inova, uma empresa do Reino
Unido, estão a organizar os pilotos e a recolher feedback dos pilotos de todos os
parceiros, com a ajuda de um questionário feito pelos parceiros italianos,
Promimpresa.
Se tem interesse em fazer o piloto, por favor contacte uma das seguintes entidades
(se não há nenhuma entidade no seu país, escolha a que preferir):








CCS Digital Education (Greece): d.kostopoulou@ccseducation.com
University of Patras (Greece): rigou@ceid.upatras.gr
Advancis Business Services, Lda. (Portugal): a.silveira@advancis.pt
Vaasa University of Applied Sciences Finland): Annika.Hissa@muova.fi
Promimpresa srl (Italy): euprojects@promimpresa.it
Inova Consultancy (United Kindom): econchis@inovaconsult.com
Fundación General Universidad de Granada Empresa (Spain):
amegaides@fundacionugrempresa.es
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