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Conteúdo dos Resultados 
do Projeto 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo do projeto On-Good é reforçar a possibilidade 

dos pequenos e médios produtores de bens na Europa 

para uma transformação bem sucedida de atividades 

transfronteiriças tradicionais para atividades 

transfronteiriças eficazes e on-line, através do reforço da 

capacidade das Câmaras e instituições semelhantes de 

ensino e formação professional, para fornecer apoio ao 

ensino digital. Os parceiros têm trabalhado arduamente 

para adaptar os conteúdos aos valores culturais e 

societais locais. O manual metodológico de EFP, bem 

como a plataforma de m-learning On-Good, abordará 7 

capítulos que todos os parceiros consideraram mais 

adequados, e que os grupos-alvo sugeriram. Todos os 

conteúdos serão testados e ajustados com base no 

feedback que recebermos antes da publicação oficial. 

 

MANUAL METODOLÓGICO DE EFP E CAPÍTULOS DO M-LEARNING 

Os capítulos propostos são os seguintes: 

• Caminhos de desenvolvimento para uma expansão transfronteiriça bem sucedida. 

Um capítulo para ajudar os empresários a aprofundar os conhecimentos sobre este assunto e a 
tomar futuras decisões informadas 

• Competências para a internacionalização. 

Análise detalhada sobre as principais competências transversais necessárias aos produtores de 
bens e serviços para operarem em contextos internacionais 

• Assistência nos procedimentos legais e aduaneiros aplicados aos estados membros da UE + 
Especificação das estratégias empresariais transfronteiriças com base nas recomendações da UE. 

Um capítulo para fornecer os conhecimentos necessários sobre o comércio internacional entre os 
países da União Europeia e o resto do mundo 
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• Oportunidades de financiamento e onde encontrar informação a nível da UE. 

Um capítulo dedicado a ajudar os empresários a identificar potenciais oportunidades de 
financiamento, a reconhecer organizações e a selecionar financiamento privado ou estatal 

• Novas técnicas de marketing on-line para digitalizar empresas na UE. 

Os empresários aprenderão as bases fundamentais entre o marketing digital e tradicional, 
incluindo prós e contras, adquirindo tácticas e muito mais 

• Participação e apresentação de produtos em feiras ou eventos on-line. 

Preparação completa de uma empresa para participar numa feira on-line 

• O comércio electrónico (E-commerce). 

Compreender os princípios básicos importantes sobre o comércio electrónico 

 

O QUE ACONTECEU ATÉ AGORA?  

A primeira reunião teve lugar em Varsóvia, a 29-30 de 

Novembro de 2021, sob a modalidade híbrida. A 

segunda reunião teve lugar em Lousada - Portugal, nos 

dias 5-6 de Maio de 2022, onde a maioria dos parceiros 

se reuniu cara a cara. A última, como se pode ver nas 

fotografias, teve lugar em Firenze - Itália, a 11-12 de 

Outubro de 2022. Estas reuniões ajudaram a equipa On-

Good a discutir vários aspetos importantes sobre o 

projeto, assim como a delinear objetivos para entregar o 

melhor material de acordo com os nossos objetivos. 

QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS PASSOS? 

Em breve será lançado em todas as plataformas o 

Manual Metodológico de EFP, com métodos para uma 

educação digital eficaz, e o On-good m-learning, com 

materiais de formação para pequenos e médios produtores 

de bens. 
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Parceiros do projeto 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
www.kig.pl 

 

 

 
www.hanse-parlament.eu/ 

 

 

 
www.danmar-computers.com.pl 

 

 
 

 
www.grantxpert.eu 

 

 
 

 

 
www.coeso.org 

 
Contacto 

POLISH CHMBER OF COMMERCE 

mail msasiak@kig. pl 

 
Website 

www.ongood. erasmus. site 

 

Siga-nos 
 

        www.cm-lousada.pt 

 @ongood_project 

@on-good-project 

 
 

www.ebeh.gr 
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