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Notícias 

 
A transição digital sucede atualmente em todo o mundo, e todos os setores participam nela. 

Por esta razão, o objetivo do projeto TransIT é desenvolver competências baseadas no 

trabalho para levar a cabo e apoiar a transição para a Indústria 4.0.  Para atingir este 

objetivo, no âmbito do projeto estamos a desenvolver novas ferramentas para PMEs, 
especialmente para a gestão média com foco técnico. 
 
A atual pandemia de COVID-19 é um motivo de preocupação para todas as pessoas.  
É provável que ela é mais uma prova da grande importância das ferramentas digitais em 
situações de emergência, como a atual. Os parceiros do projeto TransIT conhecem os desafios 
à frente e têm reagido proactivamente nos últimos meses. Eles têm-se reunido várias vezes nos 
últimos meses: uma reunião do consórcio foi realizada no dia 17 de novembro, enquanto a 
reunião de coordenação teve lugar no dia 28 de janeiro. Devido à situação anteriormente 
descrita, ambas foram feita de forma online. Durante a primeira reunião, os parceiros trataram 
a realização do resultado 1, especialmente a pesquisa dos países e os questionários (mais 
informações e o resumo visual dos resultados veja abaixo). Durante a segunda reunião em 
janeiro, os parceiros compartilharam o acompanhamento do desenvolvimento do segundo 
output – o kit de formação triplo, especificamente o manual de formação, e lançaram as bases 
dos grupos de trabalho para a metodologia. 
 
Os parceiros do projeto terão o proximo reunião em julho de 2021, se for possível, 
presencialmente, em Cascais       

 
A empresa Trebag Ltd (Hungria) é o coordenador do projeto. Ela trabalha em estreita 
colaboração com 7 parceiros de diversos países europeus: 

 NUI Universidade Galway (Irlanda) 
 Camara de Comercio e Instituto de Educação de Negócios de Eslovénia 
 Weople (Portugal) 
 KISMC (Bulgária) 
 IDEC (Grécia) 

 ARTO (Hungria) 
 Robot-X (Hungria) 



 
Resultados notáveis/Produtos intelectuais 
 
Resultado 1. Análise de competências transversais para realizar a transição:  
O primeiro produto intelectual do projeto é uma análise, em cujo âmbito foi estudada e recolhida 
informação valorosa sobre as competências que são consideradas necessárias para a transição para a 
Indústria 4.0. O estudo também inclui um catálogo e uma matriz de competência para uma maior 
clareza.  
Na imagem abaixo, pode-se ver os três componentes do resultado 1: a breve relatório sobre o resumo 
das entrevistas, o longo relatório, a matriz de competência e a estratégia de desenvolvimento da 
capacidade de recursos humanos. As informações valiosas foram recolhidas através de diversos 
métodos, nomeadamente pesquisa de gabinete, entrevista e questionário online. Os resultados deste 
trabalho possibilitam entender as necessidades das empresas e dos gerentes para realizar a transição 
com sucesso.  

As reportagens são disponíveis e gratuitamente acessíveis  
na página web do projeto: www.train4future.eu 

 
Resultado 2– Kit de formação:  
Esta parte do projeto TransIT ainda está em curso: consta de um Kit de Formação Triplo, incluindo um 

manual de formação, uma metodologia e uma plataforma de educação online.  

 O kit foi elaborado para apoiar as empresas na realização da transição atual e no 
desenvolvimento das estratégias de gestão para adaptar-se com sucesso à Indústria 4.0. Os 
parceiros do projeto finalizarão o manual de formação em breve, e avançarão para a realização 
das outras duas secções do kit.  

 O manual de formação tem três módulos: pensamento inovativo, motivação e colaboração 
técnica. O objetivo do primeiro é desenvolver produtos e serviços novos ou aperfeiçoados: 

através deste módulo introduzimos o padrão CEN/TS 16555 da gestão da 
inovação, e os seis passos do pensamento inovativo. Segundo módulo: foram encontradas 

as teorias mais importantes para estimular a motivação. Além disso, o manual contém alguns 
conselhos práticos para gerar ideias. Por último, no âmbito do terceiro módulo analisaram-se 
mais aprofundadamente a Indústria 4.0 para entender a melhor abordagem que pode ser 
seguido pelas PMEs. A versão final do manual de formação conterá também as melhores 
práticas. 
 
 



O kit será utilizado em todos os países dos parceiros do projeto.  
Mais informações irão seguir-se em breve! 

 

Entre em contacto connosco! 

 

Página web: http://train4future.eu/ 

Email da coordenadora do projeto: andrea.kovesd@trebag.hu 

Email do parceiro português: geral@weople.pt 

Siga-nos no Facebook: 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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