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SURVIVE - Surviving The Storm: Identifying & Linking Internal
Capabilities with Business Continuity http://surviving.eu/
As três reuniões transnacionais do projeto
Durante o desenvolvimento do projeto, a parceria realizou três
reuniões transnacionais (em Potenza, na Itália, em dezembro de
2017, em Cracóvia, na Polónia, em março de 2018, e outra em
Puerto de Sagunto, na Espanha, início deste mês). Durante as
reuniões, os parceiros organizaram as etapas do projeto e
respetivas funções, verificaram as atividades já desenvolvidas,
estabeleceram os Cursos de formação a serem organizados e
discutiram as atividades realizadas no primeiro ano.

Uma transmissão de rádio e vários artigos nos jornais
Graças aos contactos do coordenador do projeto, a GODESK
SRL, os parceiros durante a reunião do projeto e o Curso de
Formação na Itália, conseguiram a atenção da mídia: diferentes
artigos foram publicados em vários jornais locais italianos e uma
transmissão de rádio foi para o ar numa rede nacional
importante, Lavoradio, que tem cerca de 800.000 ouvintes de
rádio e que podem ser ouvidos no seguinte link:
https://soundcloud.com/lavoradio/survive-un-progetto-europeoesplora-le-imprese-sopravvissute-alla-crisi
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(Fotografia da primeira reunião em Itália)
Os três cursos de formação
Durante o projeto “SURVIVE”, e até ao momento,
foram realizados nos países parceiros (mais
concretamente na Itália, Polónia e Espanha) 3
Cursos de formação, dos quais participaram
colaboradores das organizações parceiras. Estas
três atividades foram muito relevantes para
aprender como as empresas superaram a crise e
para realizar um intercâmbio de boas práticas
nesta temática. Durante o segundo Curso de
formação, na Cracóvia, organizado pela Euro-Idea,
a página do Facebook do projeto superou 400
"likes", como pode verificar na foto abaixo.

Siga e contacte-nos
Pode acompanhar as nossas atividades na página oficial do
projeto: https://surviving.eu
ou
na
página
oficial
do
projeto
no
Facebook:
https://www.facebook.com/SURVIVEproject
Se quiser entrar em contacto connosco envie um e-mail para o
seguinte endereço: hello@godesk.it
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