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Enquanto caminhamos para o segundo semestre de 2018, temos o prazer de apresentar a
terceira Newsletter do projeto GLOBAL-SPIN, 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. Aqui está o que temos feito!
 O Manifesto Global-Spin Empreendedores Transnacionais (TE) está agora disponível
em duas versões, longa e curta, e poderá ser acedido através do link. O objetivo do
Manifesto é ajudar cada indivíduo a navegar na sua própria jornada no
empreendedorismo transnacional. Ao assinar o Manifesto, junta-se à equipa na
partilha da sua intenção em usar os materiais do projeto Global-Spin de forma
individual ou no apoio a empreendedores que visam desenvolver as suas capacidades
de internacionalização e outras competências relevantes.
Este Manifesto tem como base o conteúdo
resultante da investigação e desenvolvimento
do curso do projeto Global-Spin e procura
inspirar empreendedores e os seus sistemas de
apoio. Está centrado nas seguintes filosofias:
#Become global
#Embrace continuous learning
#Nurture agile teams
#Know your market
O TE Manifesto está agora disponível para
aqueles que pretendem ter acesso à perspetiva

 O projeto celebrou a sua terceira reunião de parceria em Palermo, Itália, a 12 de Abril
de 2018, organizada pelos parceiros da Promimpresa SLR. Esta reunião teve como
objetivo verificar o progresso feito pela parceria até ao momento, a discussão dos
resultados do desenvolvimento do curso e do programa de formação, o crescimento
do Fórum de Empreendedores Transnacionais (TEF) e dos Multiplicadores Europeus,
e o desenvolvimento do Manifesto do projeto. A reunião foi uma boa oportunidade
para os parceiros verificarem se estão a cumprir com as tarefas e dar seguimento às
questões mais importantes.

A Terceira reunião do Projeto GLOBAL-SPIN em
Palermo, Itália a 12 de Abril, 2108.

 O desenvolvimento do Programa de Formação foi levado a cabo com base na fase de
investigação do Projeto com a contribuição de todos os parceiros. Este output foi
supervisionado pelo parceiro Grego da Universidade de Patras. 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. Em conjunto, as subsecções oferecem um
processo de estudo complete que pode ajudar as Spin-offs Académicas e as Start-ups a
terem uma vantagem competitiva nos mercados internacionais.
O programa será facilmente adaptado às necessidades distintas dos usuários,
permitindo que cada indivíduo atinja os seus próprios objetivos. O conteúdo do curso
foi completamente desenvolvido e a versão beta do programa online está em fase de
desenvolvimento. Esta tarefa é liderada pelo parceiro Grego CCS.
 Com o objetivo de divulger os resultados do Projeto Global-Spin, o parceiro
Português, Advancis tem trabalhado no desenvolvimento de novas formas de
networking e de encontrar informação no mundo do empreendedorismo
transnacional. Neste momento existem várias formas de se conectar e obter
informação sobre o Projeto, incluindo:
 O Forum de Empreendedores Transnacionais (TEF) está disponível para todos os
interessados e tem como objetivo maximizar os benefícios do networking. Pode
ser acedido aqui. Junte-se a nós na nossa jornada para ajudar Spin-offs e Start-ups
a encontrar os melhores recursos para o seu sucesso internacional.
 Além disso, consulte os Multiplicadores Europeus que ajudarão o projeto a atingir
o máximo impacto, aqui. Se pretender juntar-se ao grupo, não hesite em
contactar-nos através do e-mail cneiman@fundacionugrempresa.es
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