
O consórcio é composto por 7 

organizações de 6 países europeus 

países ( República Checa, Holanda, 

Bélgica, Espanha, Bulgária, Itália e 

Portugal ) . Todos os parceiros do 

projeto têm experiência em gestão de 

projetos da UE, gestão de pequenas 

empresas e inovação na área de VET. 

SOBRE NÓS 

Videos Inovadores  

Apresentações para Aprendizagem  

Empreendedorismo Criativo  

  

Euroface Consulting 

management@euro-face.cz 

http://www.euro-face.cz/ 

 

PrimMat 

olbrich@primmat.cz 

www.primmat.cz 

 

Dlearn 

schmitz.lena@f-bb.de 

http://dlearn.eu/ 

 

Agifodent 

inplace@agifodent.es 

http://newagifodent.agifodent.es/ 

  

Sociedade Portuguesa de Inovação 

augustomedina@spi.pt 

www.spi.pt 

  

Pro Work 

www.pro-work.nl 

tgrefkens@pro-work.nl 

  

Natsionalen ucheben tsentar 

andy@educenter-bg.com 

www.adamsmith.bg 

http://www.inplace.cz/ 
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O objetivo do projeto é compartilhar boas 

práticas entre os parceiros para a criação de 

relações sustentáveis e mutuamente 

benéficas entre escolas profissionais, 

pequenas e médias empresas ( PME ) , 

focando-se em oportunidades de 

aprendizagem baseadas no mercado de 

trabalho.  

O projeto tem como objetivo apoiar a 

cooperação entre escolas profissionais e o 

mercado de trabalho, com o objectivo de 

permitir que os estudantes possam obter 

experiência de trabalho prático, ao mesmo 

tempo que as empresaspossam beneficiar do 

pensamento inovador empreendedor dos 

alunos. Tal permitiráaumentar a utilização 

eficaz das TIC no marketing por parte de 

todos os atores envolvidos no projeto. 

O projeto IN PLACE foca-se na utilização 

de vídeos em como ferramenta de 

marketing de PMEs. Neste contexto, os 

parceiros visam apoiar a cooperação entre 

os estudantes de VET e as PME. Este 

método será realizado em todos os países 

envolvidos na parceria. Assim, os alunos 

irão criar um vídeo podcastpara promover 

as PME locais. 

Vá a www.inplace.cz para aceder aos 

vídeos do projeto, á nossa área de 

downloads, bem como encontrar 

informações adicionais.  

SOBRE O PROJECTO 

INPLACE  

Meeting of partners in the Czech Republic in October 2017 

JUNTE-SE A NÓS 

Quer saber mais sobre INPLACE e ser o 

primeiro a ter acesso às nossas últimas 

notícias? Subscreva a nossa lista de e-

mailno nosso website! 


