
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Qual é o status atual no que diz respeito às novas tecnologias ? 

 

Diputación  Provincial Coruña sofreu um salto qualitativo e quantitativo 

em termos da aplicação de novas tecnologias. Assim, nos últimos anos, 

temos mudado e atualizado o nosso site. Eles vão ter adicionado novos 

recursos. 

 

Temos o Portal Eletrônico do conselho, onde Nós nos reunimos todos os 

serviços para os cidadãos, tais como procedimentos, contratação, 

informações gerais, etc. É uma ferramenta para os cidadãos que está 

disponível durante todo o ano de 24 horas. 

 

Outra ferramenta útil é a administração fiscal virtual, que faz com que 

os cidadãos não têm de viajar para os escritórios do conselho, 

simplificar os procedimentos e tornar a instituição mais acessível e perto. 

 

Além disso, há um portal de transparência, um dos pilares básicos para 

mais perto e mais conhecido para a própria instituição. Um site onde os 

cidadãos podem acompanhar a actividade do conselho de seu 

próprio computador. 

 

Juntamente com a Escola de Organização de Empresas, temos 

desenvolvido a Plataforma de Turismo Industrial. Ele é projetado para 

encorajar o desenvolvimento e implementação de iniciativas 

inovadoras na indústria do turismo na província, apoiar as PME neste 

segmento e dando cobertura para produtos e serviços turísticos. 

 

Finalmente, o Boletim da província está disponível em formato online 

para que qualquer um que quer ler e aprender o que pode ser feito 

facilmente. 

   

Quais são as vantagens da Diputación de A Coruña em relação a 

outros territórios? 

 

Tendo por referência outros concelhos da Galiza, a Diputación 

Provincial de A Coruña não está em vantagem. É o único em que 

existem três grandes centros urbanos: A Coruña, Santiago e Ferrol. Da 

mesma forma, é o maior e a sua extensão é distribuída de uma forma 

muito diferente, existem diferenças muito marcadas entre as zonas da 

costa, as industriais e o interior. 

 

No entanto, temos um tecido industrial forte e muito modernizado. 

Algumas das nossas empresas são líderes e referências nos setores têxtil 

e da construção naval, etc. Estas têm uma grande visibilidade no 

exterior e uma força enorme na exportação. 

 

Porque é que a Diputación Provincial optou pela continuidade de um 

projeto como o PARNET-TIC 2? 

 

ENTREVISTA A ANTONIO CAÑÁS, 

VICEPRESIDENTE  2º EN FUNÇÕES DA 

DIPUTACION DE A CORUÑA. 

INFORMATICO E SOCIOLOGO 

Neste número: 

1 Entrevista a Antonio Cañás, 

vicepresidente da Diputación da Coruña 

2 Entrevista a Luisa Lista, coordenador do 

gabinete de projetos europeus na 

Diputación de A Coruña 

4 Nova web de Diputación deHuesca 

4 Colaboração entre Universidad e e 

Diputación Almería  

5 Plataforma Webgis de apoio ao pequeno 

produtor 

5 Noites de aprendizagem 

6 Jornadas “Empreender e inovar na era 

digital” em Huesca 

7 Fin formação e-administração em 

Almería com bos resultados 

7 Ferramentas para empreendedores e 

empresas em Almería 

8  Agenda de eventos 

PARNET-TIC 2 
Número 9: MAIO DE 2015 

 

Projeto cofinanciado pelo 

Programa Operativo SUDOE da 

União Europeia: 

 

Boletim do projeto 
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Ficamos muito satisfeitos com os resultados do PARNET TIC. A razão de ser 

deste projeto foi a de reduzir o fosso digital nos centros populacionais das 

zonas rurais e oferecer soluções eficientes e modernas para melhorar a 

governação local e, consequentemente, a vida dos cidadãos. 

 

O objetivo principal do projeto foi a implantação de tecnologias ao 

serviço dos cidadãos dos núcleos urbanos nas áreas rurais testando 

formas de e-governação e administração eletrónica para melhorar as 

infraestruturas, serviços e acessibilidade destes municípios, favorecendo 

assim a participação cidadã nas políticas públicas. 

 

Uma das estratégias-chave do projeto é a de que as ações tomadas 

perdurem para além da data final deste.  

 

Para tal, serão recolhidos os primeiros documentos e estratégias 

necessários para manter um volume informativo adequado de linhas de 

ação, diretrizes, guias, recursos on-line e outras ferramentas, que 

forneçam um amplo espetro de soluções para a procura e criação de 

emprego e melhoria da empregabilidade das pessoas 

 
. 

[…]implantação de 

tecnologias ao serviço 

dos cidadãos dos 

núcleos urbanos nas 

áreas rurais testando 

formas de e-

governação e 

administração 

eletrónica [...] 

 

 

Luisa Lista, coordenador de projetos. Serviço de 

“Desemvolvimento Territorial e Meio Ambiente da 

Diputación de A Coruña” 

ENTREVISTA A LUISA LISTA, COORDENADOR 

DE PROJETOS. SERVIÇO DE 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO 

AMBIENTE DA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA 
 

Comprometidos com o desenvolvimento territorial e meio ambiente 

Atualmente, o Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Territorial tem como objetivo, entre outros, a captação de fundos para o 

desenvolvimento de projetos na província, bem como a criação e 

apresentação de candidaturas para as convocatórias dos diversos 

programas de financiamento da União Europeia que melhor respondam 

às necessidades de desenvolvimento da província de A Coruña e a 

implementação de projetos aprovados, incluindo uma variedade de 

tarefas, sendo a principal a gestão administrativa e económica. 

Quais são as suas principais e mais recentes ações? 

Nos últimos 10 anos, os esforços têm sido voltados para os projetos do 

Fundo Social Europeu com vista à criação de emprego; fomento da 

corresponsabilidade e promoção da igualdade de oportunidades, à 

potenciação da cooperação transnacional como fator de 

desenvolvimento económico, à valorização dos recursos patrimoniais e 

naturais, a impulsionar as novas tecnologias a nível local, etc. 

Assim, investiu-se na província um total de € 25.176.273,75 graças a vários 

mecanismos de financiamento, principalmente a partir dos Fundos 

Estruturais da UE. 

Os últimos projetos têm sido um êxito. Desde o projeto DORNA, 

recentemente concluído. O projeto DORNA, de acordo com o seu 

objetivo global (“conservação e recuperação do património náutico 

tradicional das regiões da costa atlântica europeia, como elemento 

endógeno do desenvolvimento local"), enquadra-se na prioridade 4 

"Promover as sinergias de desenvolvimento sustentável rural e urbano" e 

objetivo 3 "Conservar e promover o património do Espaço Atlântico de 

interesse transnacional". 

 

Outro projeto realizado pela Diputación é o MANDEO. O objetivo 

principal do projeto foi o de potenciar o desenvolvimento sustentável da 

bacia do rio Mandeo, usando o próprio rio como um elemento 

potenciador e dinamizador da área. 
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O recurso hídrico foi o ponto de partida e o eixo unificador de todo este projeto 

de regeneração e recuperação ambiental. 

 

E finalmente há o projeto RedeXiana, que se encontra na sua segunda edição. 

O principal objetivo do RedeXiana radica na implementação de um programa 

de promoção de emprego para os municípios com menos de 50.000 habitantes 

na província de Corunha através de uma rede de trabalho técnico, político, 

económico e social que contribua para empregos de qualidade, estáveis, 

seguros e com direitos. 

 

Quantas pessoas se estimam que beneficiem dos seus serviços? 

 

As nossas ações são destinadas a uma ampla gama de pessoas, desde pessoas 

em risco de exclusão social, desempregados e sem formação, até profissionais 

de setores que estão a enfrentar tempos difíceis e que necessitam de apoio 

para adaptar os seus negócios aos novos tempos. Também desenvolvemos 

ações de formação abertas à população em geral. 

 

 Por exemplo, num dos projetos acima mencionados, o RedeXiana, tanto na sua 

primeira edição como na segunda, foram beneficiadas diretamente cerca de 

1.000 pessoas.  

 

Além disso, temos de gerir toda a dinâmica que se cria em torno destas ações, 

como a contratação de pessoal docente e administrativo e o fluxo de alunos 

aos centros destas ações formativas, dinamizando, de certo modo, cafés ou 

centros de recreação, de pequena escala, mas que notam a frequência dessas 

pessoas. Acreditamos que, com projetos como este, se beneficiam muitas 

pessoas que não temos em conta. 

 

Quantas entidades e países estão envolvidos? 

 

No projeto PARNET-TIC2 trabalhamos com entidades espanholas, assim como 

portuguesas e francesas. Em projetos anteriores, temos colaborado e 

trabalhado com entidades e instituições de países como a Irlanda ou regiões 

como a Escócia, Irlanda do Norte ou do País Basco. 

 

A colaboração com as instituições ou associações internacionais é vital para 

nós. No contexto em que caminhamos para uma maior integração europeia, 

parece-nos muito importante rodearmo-nos e aprendermos diferentes técnicas 

de trabalho com parceiros além das nossas fronteiras, mas também nacionais. A 

Diputación da Coruña está aberta à colaboração e a trabalhar com outras 

instituições, independentemente da sua origem. 

 

Que pode aportar PARNET-TIC 2? 

 

O projeto visa a alcançar os seguintes , a fim de minimizar as consequências 

negativas em termos de desenvolvimento socioeconómico enfrentados pelas 

cidades médias rurais devido à sua localização em áreas periféricas onde as 

redes de transporte e infra-estrutura são mais pobres do que no cidades maiores 

e localizados em centros de desenvolvimento. 

 

Uma das estratégias -chave do projeto é que as ações tomadas última para 

além da data final deste . Assim, os primeiros documentos serão recolhidos e 

estratégias necessárias para manter o volume informativo adequado de 

diretrizes , orientações , guias, recursos on-line e outras ferramentas que 

fornecem um amplo espectro de soluções para a pesquisa ea criação de 

emprego ea melhoria da empregabilidade. 

 

 

[…] gerir toda a 

dinâmica que se cria 

em torno destas ações, 

como a contratação 

de pessoal docente e 

administrativo e o fluxo 

de alunos aos centros 

destas ações 

formativas, 

dinamizando […] 

[…]minimizar as 

consequências 

negativas em termos 

de desenvolvimento 

socioeconómico 

enfrentados pelas 

cidades médias rurais 

[…] 
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A DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA 

LANÇA NOVO SITE QUE COLOCA O FOCO 

NO CIDADÃO 

 

A Diputación de Almería é a estrutura de acolhimento do serviço de 

informação europeia "Europe Direct - Almería" desde 2009. Dentro do 

Plano de Atividades a ser desenvolvido este ano estão incluídas, entre 

outras, uma série de ações para as quais Europe Direct - Almería conta 

com a colaboração da Universidade de Almeria, sob a égide do 

Acordo de Cooperação que a Diputácion de Almería tem com esta 

instituição. 

Especificamente, estão a ser realizadas as seguintes ações: 

 

Atualização da ferramenta "Encontra a tua bolsa”. Trata-se de um 

motor de busca de bolsas, subsídios, programas e práticas para 

permitir o entendimento eficiente e conciso por parte do utilizador 

sobre as possibilidades de mobilidade que pode ter. Ao contrário de 

outros motores de busca, "Encontra a tua bolsa" permite filtrar a 

pesquisa com base nos critérios selecionados pelo utilizador e, assim, 

encontrar a bolsa de estudos que melhor se adapte às suas 

necessidades. 

 

Atualização do "Guia de mobilidade na União Europeia". Foi elaborado 

em 2012 sob a égide do Plano de Ação da Europe Direct-Almería e 

deve ser renovado anualmente já que sofre constantes atualizações.  

 

 

 

Desde maio de 2014, a Diputación de Huesca tem vindo a trabalhar no 

seu novo portal público que apresenta não só uma renovação estética 

e de conteúdo, mas também um conjunto de melhorias que o tornam 

numa ferramenta de informação útil para os municípios da província e 

do público em geral. 

 

A renovação estética foi adaptada aos novos usos e ferramentas de 

desenho e desenvolvimento, como Parallax. A reestruturação do 

conteúdo foi feita com um sistema mais intuitivo a quem visita a página 

ou procura informações e não tão focada na organização interna da 

instituição. Além disso, este novo portal serviu para reunir informações 

que estavam dispersas noutros sítios e portais. 

 

Outro dos aspetos que foi tido em conta foi o uso de uma linguagem 

próxima dos cidadãos. Entre as novas opções oferecidas pelo portal 

provincial encontra-se a georreferenciação dos conteúdos, muitos 

deles são apresentados em mapas, emissões em direto de eventos 

públicos (streaming) como das assembleias da corporação, a criação 

de novos espaços para a participação e transparência, a interação da 

página com as redes sociais, melhoria da acessibilidade, 

disponibilização de meios eletrónicos de pagamento, conteúdos atuais 

e a criação de um espaço de partilha de informação com os meios de 

comunicação. 

 

De destacar o portal Open Data, que, como uma secção dentro do 

portal institucional, foi lançado para permitir a partilha de dados 

públicos em formatos reutilizáveis para o público em geral. Esta ação foi 

financiada pelo projeto PARNET-TIC2. 

 

Em suma, o novo portal representa uma mudança interna e externa, 

oferecendo aos cidadãos novas formas de obter informações da 

instituição, interagir com esta (considerando os serviços mais solicitados) 

enquanto se veem ampliadas as possibilidades de participar. 

 
A DIPUTACIÓN DE ALMERIA E A 

UNIVERSIDADE ESTÃO A COLABORAR 

PARA ATUALIZAR FERRAMENTAS DE BUSCA 

DE BOLSAS DE ESTUDO NA EUROPA 
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NOITES DE APRENDIZAGEM  
 

Este pode ser encontrado no site da Unidade de Iniciativas Europeias 

(www.europa.almeria.es), no qual é possível encontrar em "formato 

ficha” informação das várias bolsas, subsídios, programas, práticas, etc. 

para promover a mobilidade na Europa por motivos de aprendizagem, 

laborais, linguísticos e/ou culturais. 

 

Introdução de teletipos no site do Europe Direct - Almería e no blog de 

mobilidade europeia que em 2012 lançou este serviço. 

 

Mais informações: www.europa.almeria.es  

 

[…], pretende-se dotar 

cada pequeno 

agricultor de um 

conjunto de 

ferramentas de 

tecnologias de 

informação e 

comunicação (TIC) e 

SIG sem investimento 

próprio […] 

PLATAFORMA WEBGIS DE APOIO AO 

PEQUENO PRODUTOR 

 
No âmbito do projeto PARNET TIC 2 Águeda irá disponibilizar uma ferramenta 

tecnológica  de apoio ao pequeno produtor. 

 

Com a motivação de reduzir o isolamento das comunidades rurais e a 

literacia informática idealizamos o desenvolvimento de uma plataforma 

baseada num sistema de informação geográfica (SIG) que ajude a 

promover o desenvolvimento sócio económico dessas áreas. 

 

Objetiva aproximar os agentes do mundo rural, em particular os pequenos 

produtores e as suas associações ou cooperativas, de forma a quebrar o 

isolamento e a ganharem competências informáticas.  

 

Para alcançar este propósito, pretende-se dotar cada pequeno agricultor 

de um conjunto de ferramentas de tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) e SIG sem investimento próprio, tirando partido de uma 

plataforma partilhada, acessível via internet.  

 

Existem um conjunto de funcionalidades que ajudam o produtor a tirar 

partido das TIC no seu processo produtivo. Pode registar as suas 

propriedades, as atividades realizadas ou mesmo o registo de investimentos. 

É ainda permitida a realização de análises como zonas de influência, 

cálculo de áreas, distâncias e intersecções.  

 

Cada produtor pode dar-se a conhecer e ligar-se a associações já 

existentes, de forma a permitir a troca de mensagens entre os seus membros 

e gerar sinergias.  

 

Acreditamos que esta ferramenta ajudará os pequenos produtores a 

desenvolver competências nas áreas das TIC que lhes permitam passar para 

uma gestão mais informatizada da sua atividade. 

 
No âmbito do projeto PARNET-TIC 2, o Centro de Emprego e 

Formação organizou duas noites focadas na aprendizagem, nos dias 

5 e 19 de maio de 2015. O objetivo foi de comunicar sobre esse 

caminho para a agricultura.  

 

A formação dos participantes do Centro de Lot-et-Garonne 

apresentou os benefícios aos jovens por escolherem a formação de 

aprendizes. 

 

O Centro de Emprego e Formação manifestou o seu interesse em 
converter-se num centro de ensino para os agricultores. "O primeiro 

requisito para se tornar um formador é a vontade. A vontade de 

partilhar a sua experiência, conhecimento e saber-fazer 

 

A decisão não deve ser tomada de ânimo leve. Temos que pensar 

que a contratação de um jovem implica mudanças no negócio" diz 

Jocelyne Chollet, Chefe da CEF. Cinquenta agricultores participaram 

neste evento.  

  

http://www.europa.almeria.es/
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"Fala-se muito de fomentar o empreendedorismo 

como saída à crise, mas isso é uma opção que tem 

que ser analisada com cautela, no entanto, o que é 

claro é que as pequenas e médias empresas são as 

mais capazes de criar emprego, assim eu vejo muito 

mais necessidade de um apoio claro para a 

consolidação das empresas que já existem", arriscou. 

 

O deputado Luis Gutierrez destacou que "na 

Diputación temos tido muito presente de que as 

tecnologias têm que chegar a todos", referindo-se ao 

trabalho que a Diputación tem feito ao longo dos anos 

"pondo ao alcance de todos os cidadãos um 

computador com ligação à Internet” para reduzir o 

fosso digital numa zona com a população dispersa 

como o é a província de Huesca.  

 

"Pode dizer-se que hoje qualquer profissional é um 

utilizador das TIC", daí que o deputado provincial 

tenha falado do esforço que a DPH tem feito para 

melhorar as competências digitais dos cidadãos da 

província, através de formação em TIC: "contribuímos 

para melhorar a sua empregabilidade, ou seja, 

aumentamos as suas hipóteses de conseguir um 

emprego". 

 
 

 

[...]. O ensino permite 

aos alunos adquirir o 

lado técnico da 

empresa. [...] 

REALIZAÇÃO DA JORNADA "EMPREENDER 

E INOVAR NA ERA DIGITAL" EM HUESCA 
 

Os agricultores afirmaram que um dos principais obstáculos para a 

contratação de um jovem era que o seu custo ainda é muito alto em 

relação à participação de formadores principais. Um dos participantes 

referiu que "é uma formação em que eu acredito. Como formador, vejo em 

primeiro lugar a experiência dos jovens". 

 

O custo do ensino pode ser um impedimento 

 

A motivação do jovem aprendiz é muito importante. O ensino é também 

uma das únicas maneiras de formar novas gerações. O ensino permite aos 

alunos adquirir o lado técnico da empresa. Há uma transferência de 

conhecimento com os jovens, a partilha da técnica, do sentido da 

profissão, dos valores, da visão do que é a gestão de uma exploração 

agrícola. 

 

"Ser um formador não é um papel que deve ser tomado de ânimo leve. É 

preciso tempo para acompanhar um jovem profissional no processo de 

aquisição de conhecimento. O formador deve envolver-se para estimular o 

seu aprendiz. A fé no nosso negócio ajuda-nos a trabalhar para a 

renovação das gerações". 

 
A Diputación Provincial de Huesca convidou Alejandro Vesga, Diretor da 

revista Empreendedores, a estar na capital altoaragonesa no dia 19 de 

maio para uma conferência sobre empreendedorismo e as TIC, no âmbito 

do projeto PARNET-TIC2. 

 

 Na abertura desta jornada, o responsável pela Inovação Local e 

Tecnologia do DPH, Luis Gutierrez, referiu as TIC como um dos setores que 

melhor resistiram à crise, dirigindo-se aos cerca de trinta empresários e 

representantes de PMEs, para além do público que seguiu esta reunião ao 

vivo a partir de www.dphuesca.es e das redes sociais. 

 

A conferência terminou com um debate sobre a forma de inovar e 

empreender em Huesca, nos dias de hoje e num futuro próximo. 

 

 "O gene empreendedor não existe, um empresário pode ser qualquer 

pessoa que, de verdade, a isso se proponha", esta foi uma das premissas 

que Alejandro Vesga enfatizou, que também diferenciou entre o 

empresário que cria uma empresa e aquele que é autónomo para criar 

auto emprego:  
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 DIPUTACION DE ALMERIA CONCLUI 

FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM 

ADMINISTRAÇÃO ELETRÓNICA COM 

RESULTADOS POSITIVOS 

 O projeto Parnet-TIC 2 permitiu a 78 autoridades locais receberem formação in situ 

para implementar uma administração eletrónica. 

 

A Diputación Provincial de Almería realizou entre os meses de fevereiro e maio um 

serviço de formação e orientação na área do governo eletrónico às 78 

autoridades locais solicitadoras do mesmo, através do qual se formaram, durante 

cerca de 3 horas e meia, funcionários designados pela entidade no seu próprio 

posto de trabalho. 

 

Esta ação é pioneira na província, e surge como um projeto-piloto do Serviço de 

Informática da Diputación que visa padronizar os procedimentos de telemática 

em todas as autoridades locais na província para facilitar aos cidadãos e 

empresas a sua interação com a administração pública. 

 

O objetivo desta formação foi conseguir a configuração correta das aplicações e 

procedimentos eletrónicos pertencentes à Rede Provincial e pôr em 

funcionamento o Escritório Virtual da instituição para que os cidadãos possam 

apresentar documentos on-line. 

 

A propósito da formação, foi produzido um guia de funcionamento e 

configuração dos serviços de governo eletrónico, que está disponível para as 

autoridades locais que precisem dele. 

 

A avaliação do desempenho pelas autoridades locais beneficiárias da formação 

tem sido muito positiva e preparam-se para a realização de ações futuras para 

continuar o trabalho iniciado. 

 

A DIPUTACIÓN DE ALMERÍA DESENVOLVE, NO 

ÂMBITO DO PROJETO PARNET-TIC2, UM PORTAL 

WEB DE FERRAMENTAS PARA OS EMPRESÁRIOS E 

EMPRESAS 

 A Diputación Provincial de Almería desenvolveu um "kit de ferramentas" 

on-line para os empresários e as empresas, que consiste num portal web 

com uma imagem dinâmica e atraente, que fornece informações tanto 

para a criação como para a consolidação de empresas. 

 

 Apresenta duas seções distintas: empreendedor e empresa, o que 

facilita a navegação através dele, ao mesmo tempo que o torna mais 

intuitivo. Algumas das questões abordadas pelo "Tool Kit" são: a ideia de 

negócio, plano de negócios, o plano económico-financeiro, a escolha 

da forma jurídica, financiamento, contabilidade, etapas para a iniciar e 

encerrar uma empresa,... 

A Tool Kit também inclui um menu dedicado à província de Almeria, 

onde os seus utilizadores podem: 

 

- Consultar histórias de sucesso de outros empreendedores e empresas 

na província. 

- Localizar no mapa pontos de interesse para empresários/as presentes 

na província. 

- Localizar no mapa as entidades e organismos estratégicos para a 

execução dos procedimentos descritos na web. 

- Inserir o currículo como trabalhador ou apresentar uma oferta de 

trabalho como empresa através de uma ferramenta que cruza 

automaticamente a oferta e a procura de emprego a nível provincial. 

 

 



 

 

PÁG.8 PROJETO  PARNET-TIC 2 

  

 

 

Innovate, connect, transform 

Data: 20-22/10/2015 
Lugar: Lisboa  

Mais info: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-

innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015  

 

Eco condomínio 2015 Rimini Feira tecnologias, produtos e serviços 

para a construção de eficiência energética 

 Data: 03/11/2015  

Lugar: Rimini, Itália 

Mais info: http://www.portalferias.com/condominio-eco-2015-

rimini_26687.htm  

 
Shape the future of Europe's research and innovation policy 

Data: 22-23/06/2015 

Lugar: Bruselas 

Mais info: http://ec.europa.eu/research/conferences/2015/era-of-

innovation/index.cfm  

 

Agenda de eventos 

 

El Proyecto PARNET-TIC 2 está cofinanciado por programa Operativo SUDOE 

y cuenta con la participación de los siguientes socios: 

Projeto cofinanciado pelo  

Programa Operativo SUDOE  

da União Europeia: 

 

O Projeto PARNET-TIC 2 é cofinanciado pelo programa operativo SUDOE 

e conta com a participação dos seguintes parceiros: 
 

 

 

www.parnettic2.eu 
 

 

 

 Todas as informações contidas no Tool Kit são reforçadas com elementos 

multimédia que aparecem sob a forma de vídeo, em formatos informativo, 

de questionário e de vídeo-entrevistas. 

 

Mais informações: www.emprender.almeria.es  
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