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WORKSHOP VIRTUAL DE EMPREENDEDORISMO
“DA IDEIA À CONCRETIZAÇÃO - TRABALHO
REMOTO - REDES COLABORATIVAS E DE
TALENTO”

No passado 07 de Julho de 2020 dinamizou-se um Workshop Virtual de “
Empreendedorismo” onde foram abordadas as temáticas da ideia à criação,
trabalho remoto, redes colaborativas e de talento ! O certame foi promovido e
dinamizado pela D. R. Norte do IPDJ, Serviços de Viana do Castelo, no âmbito
do projeto LIDERA - Catalisador de Oportunidades de Emprego e
Empreendedorismo Jovem Transfronteiriço, inserido no programa Interreg V
Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Pretendeu-se com este evento virtual abordar vários aspetos relevantes à
criação do próprio negócio, dando prevalência às necessidades identificadas
na região transfronteiriça do Norte de Portugal e a Galiza. O workshop – de
inscrição gratuita – serviu igualmente o propósito de alargar a rede de
conhecimento destes jovens, colocando-os em contacto com profissionais
especializados

e

com outros jovens
que, a curto prazo,
podem vir a tornarse

eles

próprios

fontes
conhecimento

de
e

parceria.

A dinamização do Workshop ficou a cargo da empreendedora e formadora
Ivone Cruz, contando com a participação da jovem especialista em trabalho
remoto Krystel Leal, que partilhou a sua experiência, assim como algumas
dicas para se ser freelancer e dinamizar os seus projetos.

Contou igualmente com os inputs dos parceiros transfronteiriços Belén
Mendonza (Cámara Santiago de Compostela) e Pilar del Oro (Fundación
Galicia Europa), imbuídas do
espírito de partilha sobre os
apoios existentes para estes
jovens a um nível Europeu.

De destacar a importância que estes Workshops revestem para os jovens,
quer pela aprendizagem, quer pelo conhecimento agregador que todos geram
ao disponibilizarem-se para partilhar as suas próprias intenções e ideias.
Tratou-se assim de fomentar a colaboração transfronteiriça, ao mesmo tempo
que se proporcionou um momento de criação e estímulo a uma futura criação
da rede de talento transfronteiriça, onde ideias e projetos poderão ser
partilhados com maior facilidade e informalidade.
Com este tipo de eventos, o IPDJ, face à situação atual, provocada pela
pandemia do COVID-19 pretende aproximar os seus recursos, formação e
ferramentas digitais a toda a sociedade, principalmente dos mais jovens.
Assim, o projeto LIDERA continuará o seu trabalho e objetivos através das
redes sociais apoiando todas as iniciativas que surjam e precisem de
assessoria e apoio.
Damos continuidade à estratégia comum divulgar os resultados das iniciativas
mais relevantes, como partilha de experiências que possam ser replicadas e
tenham um efeito multiplicador nas zonas transfronteiriças da União Europeia,
divulgando-as nas redes sociais utilizadas pelos jovens como meio de
comunicação entre eles.

