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NOTÍCIAS SOBRE O PROJETO SINTRA 

Nesta newsletter 

 Notícias do projeto 

 Conferência final SINTRA  

NEWSLETTER #4 AGOSTO 2022 

O Projeto SINTRA Project terminou! 
SINTRA - Alcançar a Sustentabilidade através do INTRA-

empreendedorismo terminou em agosto de 2022 após uma 

"viagem" desafiante e interessante que durou 24 meses no âmbito 

do Programa Erasmus+ (KA2: Parcerias Estratégicas para a Edu-

cação de Adultos). O SINTRA foi concebido para fornecer um apoio 

integrado, adaptado às necessidades dos empregadores e em-

pregados para o desenvolvimento das suas aptidões, competências 

e atitudes relacionadas com o intra-empreendedorismo, com vista a 

melhorar a sustentabilidade das suas organizações.  

sintraproject.eu 

facebook.com/sintraproject.eu  

Parceiros do Projeto 
 Cordenador do Projeto: Simenntunarmidstodin a Vesturlan-

di, Islândia— www.simenntun.is 

 APOPSI Information Technology, Consulting and Training Ser-

vices S.A, Grécia— www.apopsi.gr  

 Creatrix ehf, Islândia — www.creatrix.is 

 Dialogue Diversity Unipessoal Lda, Portugal — www.dialogue-

diversity.pt  

 VE-GO-RA, Croácia — www.vegora.hr  

 YSBF Youth in Science and Business Foundation, Estónia — 

www.ysbf.org  

 Tora Consult Ltd., Bulgária — www.toraconsult.com  

GROUPOS-ALVO 

Os grupos-alvo do projeto são 
empregados e empregadores do 
setor empresarial, civil e 
governamental, interessados em 
aumentar a sustentabilidade das 
suas organizações através do 
Intra-empreendedorismo. 
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A "Plataforma SINTRA e-Learning" está agora acessível a todos através do 
auto-registo! 

O parceiro grego do projeto SINTRA - APOPSI S.A. - concluiu a plataforma de e-learning do projeto que dis-

ponibiliza a qualquer utilizador interessado o currículo SINTRA sobre o tema da promoção da sustenta-

bilidade ambiental, social e económica das organizações através da aplicação de práticas de intra-

empreendedorismo.  

A Plataforma inclui os seguintes cursos de aprendizagem online SCORM, em inglês e em todas as línguas 

dos parceiros: 

 Compreender o contexto organizacional e o seu potencial de desenvolvimento orientado para a sus-

tentabilidade. 

 Avaliação provisória do impacto das iniciativas intra-empreendedoras na sustentabilidade. 

 Identificação de oportunidades e perspetivas de inovação orientadas para a sustentabilidade, utilizando 

ideias internas e externas. 

 Avaliação do próprio potencial para inovar e acrescentar "valor de sustentabilidade". 

 Defesa do mérito das ideias intra-empreendedoras e colaboração com a Gestão da Organização em 

questões de sustentabilidade.  

 Formação e funcionamento de equipas intra-empreendedoras da mesma organização para o desenvolvi-

mento orientado para a sustentabilidade. 

Qualquer utilizador interessado pode egistrar-se e inscrever-se nos módulos de Formação, na plataforma! 

  

A plataforma está disponível através do website do projeto: www.sintraproject.eu 
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Conclusão do Kit de Ferramentas de Inovação para o Intra-empreendedorismo 
Sustentável   

O objetivo do SINTRA Toolkit é introduzir um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas para avaliar as 

orientações empreendedoras dos intra-empreendedores e a sua disponibilidade para recolher ideias numa em-

presa/organização para fins de sustentabilidade. Estas ferramentas podem ajudar a abordar a temática da ino-

vação de forma mais sistemática, acompanhar o progresso e encontrar novas abordagens à sustentabilidade, 

tanto num contexto ambiental, como social e económico. 

O Kit de Ferramentas é composto por: 

 Um Manual de avaliação da sustentabilidade do modelo organizacional/empresarial 

 Diretrizes para o envolvimento de talentos em projetos de inovação em cooperação com intra-

empreendedores 

 Um kit de ferramentas inovadoras para avaliação da capacidade de recolha de ideias por parte dos intra-

empreendedores.  

  

Todos os acima referidos estão disponíveis na secção Resultados do website do projeto aqui: https://

sintraproject.eu/results/  

O SINTRA apresentou os seus resultados na conferência final na Islândia! 

A conferência final do projeto SINTRA teve lugar em Akranes, Islândia, a 23 de agosto de 2022, seguida da re-

união dos parceiros do projeto a 24 de agosto. A conferência final do SINTRA atraiu o interesse de vários indi-

víduos de diferentes partes da Islândia e da Europa. Todos os parceiros do projeto tinham posters expostos so-

bre ideias de negócios ou ações sustentáveis do projeto SINTRA, nos seus países.  

A conferência foi aberta por Magnus Smari Snorrason, parceiro anfitrião e coordenador do projeto, Simenntun 

Vesturlandi que, juntamente com o mentor do SINTRA, Dr. Audur H. Ingolfsdottir e uma das participantes das 

atividades SINTRA, Margret Bjornsdottir, apresentaram à audiência as atividades e resultados do pro-

jeto. Seguiram-se os discursos de várias partes interessadas nacionais e internacionais tais como Kristinn Arni Lar 

Hrobjartsson, o CEO da Islândia Running Tide, Aggeliki Vassiliou da Grécia, Audur Finnbogardottir do Município 

de Kopavogur, Bragi Por Svavarsson da Escola Secundária local BORGARFJORDUR e Gisli Gislason, o presidente 

da YVEST. 

 

 

 

 

 


