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SOBRE O PROJETO

O mundo no tempo da pandemia é um lugar
diferente: o teletrabalho ganhou popularidade em
muitos países que não o utilizavam antes e as
competências TIC tornaram-se uma base
tanto para o ambiente de trabalho como
para a educação. A situação atual exige uma
transformação dentro dos pequenos e médios
produtores de bens na Europa. Os padrões
existentes relacionados com o comércio e
exportação de bens já não funcionam - devem ser
rapidamente substituídos por novos métodos de
comunicação e técnicas de marketing online.

O projeto concentra-se em dois grupos-
alvo: 
• funcionários de câmaras de comércio,
agências de desenvolvimento regional,
clusters de EFP, autoridades locais e
centros de desenvolvimento empresarial,
professores, formadores e mentores de
EFP; 
• proprietários e gestores de pequenas
e médias empresas envolvidas na
produção de bens e empregados de
departamentos de vendas e exportação
nestas empresas.

O objetivo do projeto é reforçar a possibilidade dos
pequenos e médios produtores de bens na Europa
para uma transformação bem sucedida de actividades
tradicionais para actividades transfronteiriças
(importação/exportação) eficazes e online, através do
reforço da capacidade das Câmaras e instituições de EFP
semelhantes para fornecer apoio ao ensino digital, bem
como o desenvolvimento e implementação de
competências pedagógicas digitais dos educadores de
EFP.

GRUPOS-ALVO IMPACTO

OBJETIVOS
Durante o projeto serão desenvolvidos
dois Resultados do Projeto: 
PR1 - A Methodological VET handbook –
métodos para uma efetiva educação
digital; 
PR2 - On-good m-learning - materiais de
formação para pequenos e médios
produtores de bens.

O projecto em curso terá um impacto
significativo nos participantes, organizações
participantes, grupos-alvo e outras partes
interessadas relevantes, assegurando a livre
utilização de todos os resultados do projeto
pela vasta gama de centros de ensino do EFP e
outras partes interessadas. Todos os resultados
do projeto serão apresentados como Recursos
Educativos Abertos em cinco línguas da
parceria. Os participantes discutirão como
melhorar a situação na região. Além disso, o
impacto do projeto na política regional será
significativo devido à emergência de um curso
no domínio em que nunca tinha existido antes.
A nível nacional, o impacto do projeto será
constantemente mantido através da
transferência de informação e da promoção
dos resultados do projeto em todo o país. A
nível europeu, os resultados do projeto
chegarão a vários países europeus através de
diferentes canais de promoção, tais como
redes comunitárias, internacionais, e também
os websites organizacionais dos parceiros e do
projeto. Como os produtos podem ser
utilizados à distância e estarão disponíveis em
muitas línguas europeias, o impacto ainda pode
ser forte e até apoiar a mobilidade entre países.

RESULTADOS


