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Notícias 
 

O objetivo do projeto TRANSIT é criar um kit de formação, baseado no trabalho para a gestão 
intermédia, tecnicamente focada em PMEs. O projeto aspira a desenvolver competências 
baseadas no trabalho que são necessárias para levar a cabo a transição para a Indústria 4.0. 
A recente pandemia de COVID-19 demonstrou-nos que competências como abertura à 
mudança, a adaptabilidade, o pensamento adaptativo e colaboração virtual, a inteligência 
emocional, a resolução de problemas e a gestão de pessoas na e da nova era são cruciais para 
que as PMEs possam sobreviver. 
O projeto TRANSIT fornecerá aos empregados das PMEs um kit de formação que aumentará a 
inovação e a motivação. Estas são fatores essenciais para despertar o que há de melhor nos 
empregados, inspirando-os para inovar e otimizar o uso das potencialidades de recursos 
humanos. 

 
A empresa Trabag Ltd (Hungria) é o coordenador do projeto. Os outros parceiros europeus 
são:  
- NUI Galway (Irlanda) 
- Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Institute for Business Education (Eslovénia) 
- Weople (Portugal) 
- KISMC (Bulgária) 
- IDEC (Grécia) 
- ARTO (Hungria) 
- Robot-X (Hungria) 

Resultados notáveis/Produtos intelectuais 
 

Resultado n° 1: O primeiro resultado intelectual do projeto é a Análise de competências transversais 
necessárias para realizar a transição que inclui um catálogo e uma matriz de competência.   Dado que 
a transição bem-sucedida para o novo modelo industrial, e o enfrentar de desafios do mercado de 
trabalho do futuro próximo são cruciais, esta análise tem informação valiosa para a maioria das 
empresas e gestores, independentemente dos seus campos específicos, indústria ou país de 
funcionamento.  
O resumo da investigação documental e a análise do questionário online podem ser encontrados na 
página web do projeto. 

 

Resultado n° 2:  O segundo resultado do projeto que está atualmente em curso é um kit de formação 
triplo que inclui um manual de formação, uma metodologia e uma plataforma de educação online. 
Graças ao kit, melhorará o modo de abordagem empresarial da gestão de mudança, da transição e da 
adaptação à Indústria 4.0. 
Um pouco mais tarde, o kit será utilizado em todos os países dos parceiros do projeto. Mais informações 
irão seguir-se em breve! 

Entre em contato 
connosco 



 

Página web: http://train4future.eu/ 

Email de contato: andrea.kovesd@trebag.hu 

 

Fb https://www.facebook.com/TRANSITeuproject 

 
 

 

Este projeto foi apoiado pela Comissão Europeia. Este comunicado reflete exclusivamente os 

pensamentos do autor, e a Comissão não é responsável por nenhuma utilização da informação que 

contém. 
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