
BACCHUS SME NEWSLETTER # 3 Janeiro 2018

1

3ª newsletter BACCHUS SME! 

A quarta reunião do consórcio do projeto BACCHUS SME teve

lugar a 16 e 17 de Novembro de 2017 em Lisboa, Portugal.

A reunião foi uma oportunidade para os parceiros discutirem

e afinarem o curso de aprendizagem misto do projeto (IO3) e

continuar o desenvolvimento da Plataforma BACCHUS SME

(IO4).

Nas próximas semanas, os parceiros irão traduzir para as
línguas nacionais os conteúdos dos 9 módulos do curso
BACCHUS SME. Depois, irão carregar as traduções na
plataforma do projeto. Simultaneamente, os parceiros estão
a planear a fase piloto do curso de aprendizagem misto
BACCHUS SME e da ferramenta de diagnóstico.

Outra novidade prende-se com a preparação dos próximos

eventos do projeto que se realizarão na Primavera de 2018

em Portugal e na Áustria.

BACCHUS SME é um Projeto

Europeu lançado no âmbito do

programa Erasmus+ que trata do

ensino e formação profissional.

O projeto BACCHUS SME propõe

desenvolver competências

profissionais no setor do

enoturismo. Para tal, a parceria

europeia trabalhará em conjunto

até Dezembro de 2018.

O projeto BACCHUS SME pretende

melhorar a qualidade dos serviços

promovidos pelas pequenas e

médias empresas do setor do

enoturismo. O projeto

desenvolverá uma ferramenta de

diagnóstico organizacional para os

empreendedores.

Apoiará as PME na definição das

suas necessidades de formação e

na elaboração dos seus planos de

melhoria da qualidade. A

ferramenta também facilitará o

desenvolvimento organizacional

das PME do enoturismo nas regiões

vitivinícolas da parceria.

O que é o BACCHUS SME?
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Próximo passo do projeto !

Durante a 5ª reunião da parceria do projeto BACCHUS SME

na Áustria, a 26 e 27 de Abril de 2018, os parceiros irão

discutir sobre a implementação e finalização das atividades

a serem realizadas durante o último semestre do projeto.

Evento Importante!

O projeto BACCHUS SME será apresentado na MESA

REDONDA VII da Congresso Internacional “Active Tourism,

Sport, Nature and Sustainability” organizado pelo Instituto

Politécnico de Setúbal (IPS) e a Universidade de Las Palmas

de Gran Canaria (ULPGC), nos dias 12, 13 e 14 de Abril de

2018.

Pode encontrar mais informação sobre a Conferência e as

áreas temáticas que irão ser discutidas clicando em

http://projectos.ese.ips.pt/talgd2018/index.php/sobre/?lan

g=en

Para mais informação sobre o progresso do projeto :

Junte-se a nós no FACEBOOK:
https://www.facebook.com/BacchusSME/

Venha visitar o site do nosso projeto :
http://www.bacchus-sme.eu/

Este projeto foi financiado pela Comissão Europeia.

Esta publicação reflete a visão apenas do autor, e a Comissão /
Agências Nacionais não podem ser responsabilizadas por qualquer
uso que se possa fazer da informação nela contida.

Com base nas necessidades
específicas identificadas na fase de
pesquisa, a parceria desenvolverá
uma ferramenta de diagnóstico e
um curso inovador de formação
mista, incluindo ensino à distância
e aulas presenciais. O curso será
testado com vários representantes
das PME do enoturismo.
Posteriormente, estará disponível
on-line na plataforma do projeto
BACCHUS SME.

A PARCERIA

O consórcio BACCHUS SME é 
composto por 6 organizações, 
nomeadamente:

- CDE Petra Patrimonia, França 
Cooperativa para o emprego 
www.cde-petrapatrimonia.com

- AidLearn, Portugal
Empresa de Consultoria em 

Recursos Humanos 
www.aidlearn.pt

- MERIG, Áustria
Instituto Europeu de Investigação 

Multidisciplinar de Graz. 
www.merig.org

- Molise verso il 2000 scrl, Itália
Agência de desenvolvimento local 

www.moliseversoil2000.it

- Universidad de Salamanca, 
Espanha 
Universidade www.usal.es

- DAKOM, Bulgária
Empresa Privada de Consultoria 
http://dakom.itstart.bg 
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