Reforçar as oportunidades de sucesso profissional na área do empreendedorismo digital
A Mindshift Talent Advisory participou na 3ª reunião do projeto Deep

15 fevereiro 2021
O consórcio do projeto “Deep – Empreendedorismo Digital para a Empregabilidade” reuniu-se virtualmente,
no dia 15 de fevereiro, para a realização da 3ª reunião transnacional, inicialmente prevista para ser realizada
presencialmente em Málaga, Espanha.
Nesta reunião, a parceria teve oportunidade de discutir diferentes estratégias a adotar para a divulgação e
promoção dos principais resultados do relatório que desenvolveu sobre dinâmicas de empreendedorismo
digital na Europa. A sua versão final, em inglês, encontra-se disponível na secção Mapeamento da plataforma
do projeto.
A Internet Web Solutions fez um ponto de situação do desenvolvimento da plataforma Deep, confirmando,
para breve, a disponibilização dos conteúdos formativos nas seis línguas dos países que integram a parceria,
na secção Formação da plataforma.
Apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia Covid-19 e das dificuldades e desafios que
representa em termos de implementação do projeto, a parceria Deep tem sido proactiva na disseminação
do projeto através de diferentes plataformas digitais, nas redes sociais e em eventos online.
Durante os próximos meses, a parceria estará envolvida na preparação de conferências online, webinares e
outros eventos online para apresentar os principais resultados do projeto.

A Mindshift Talent Advisory foi responsável, em Portugal, pelo desenvolvimento dos conteúdos formativos
para o curso “Branding para o empreendedorismo digital”, que apresenta um conjunto de conhecimentos e
ferramentas digitais essenciais para a gestão estratégica de marcas.
O Deep é um projeto cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da Comissão Europeia e envolve sete entidades
parceiras, sediadas em seis países distintos: Bélgica, Bulgária, Espanha, Itália, Polónia, Portugal. Focando-se
estrategicamente no setor do Ensino e Formação Profissional, o projeto Deep visa promover competências
no campo do empreendedorismo digital através da capacitação de formandos, formadores e mentores.
Para saber mais sobre o projeto Deep aceda a www.project-deep.eu

Sobre a Mindshift Talent Advisory
Somos uma empresa de consultoria especialista em
Recursos Humanos, que aposta no desempenho e
atualização das competências pessoais, procurando
favorecer a maturidade digital e interpessoal nas
organizações e na sociedade em geral.
Ao nível europeu, somos um parceiro de referência no desenvolvimento de projetos de cooperação
estratégica transnacional para a criação de soluções inovadoras na área da formação de jovens e adultos.
O nosso know-how:
# desenvolvimento e atualização de competências
# programas personalizados de coaching, formação e mentoring
# centros de avaliação e desenvolvimento de competências
# gestão de carreiras e planos de desenvolvimento pessoal
# atração, seleção e integração de jovens talentos em programas de estágio
# preparação de profissionais para a transformação digital
# desenvolvimento de estratégias de comunicação nas redes socias
Para mais informações, visite o nosso website e as nossas páginas nas redes sociais.
Website: www.mindshift.pt
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mindshift-talentadvisory/
Facebook: https://www.facebook.com/mindshift.talent.advisory/

