How can you contact us?
Como pode contactar-nos?
You can contact the coordinator of
the project, Mrs. Ewelina IwanekChachaj: ewelina.iwanek@oic.lublin.pl
2011-1-PL1-LEO05-19892

Poderá contactar a coordenadora do
projeto, Ewelina Iwanek-Chachaj da
OIC Polónia: ewelina.iwanek@oic.lublin.
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pl ou o gestor nacional do projecto,
Ana Solange Leal da INOVA +:
ana.leal@inovamais.pt.
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What is ComPM?
O que é o ComPM?

What are the expected outcomes?
Quais os resultados esperados?
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A Training Programme for managers
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Todos os resultados serão disponibilizados

EU projects and upgrading their key

da otimização das suas competências.

in

em

competences.

projetos

financiados

pela

UE

de aprendizagem.

English,

Dutch,

Italian,

Polish,

Portuguese and Slovenian.

Português,

Esloveno,

Holandês,

Inglês, Italiano e Polaco.

O ComPM irá ajustar, refinar e adaptar
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Para mais informações sobre o projeto
More information about the project

visite: www.compm-project.eu

can be found at: www.compm-project.eu

Who is it aimed at?
A quem se dirige?

Who is developing the ComPM training tool?
Quem desenvolve a ferramenta formativa ComPM?
The research and development of the

A concepção e desenvolvimento da

ComPM outputs is being carried out

ferramenta ComPM será realizada por

by a group of 5 experts in Lifelong

um grupo de 5 peritos em Aprendizagem

Learning, which are:

ao Longo da Vida:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND
(Non-Governmental Organization | Poland |www.oic.lublin.pl) | Lead Partner
(ONG | Polónia |www.oic.lublin.pl) | Coordenador do projeto)
Syntra West (Vocational Training Center | Belgium | www.syntrawest.be)
(Centro de Formação Profissional | Bélgica | www.syntrawest.be)
GEA College PIC d.o.o. (Business Education Center | Slovenia | www.gea-college.si)
(Centro de Formação Empresarial | Eslovénia | www.gea-college.si)

The ComPM project is targeted at EU

O projeto ComPM dirige-se a gestores

INOVAMAIS, S.A. – Serviços de Consultadoria em Inovaçǎo Tecnológica S.A.

project managers, potential project
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managers,
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(SME | Portugal | www.inovamais.eu).
(PME | Portugal | www.inovamais.eu)

de formação.

Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione

trainers
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and

training

(Vocational Training Institute Tertiary Level | Italy | www.istud.it)
(Instituto Terciário de Formação Profissional | Itália | www.istud.it)

