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O projeto “Towards a More 

Innovative Workplace” 

(InnoWork), financiado 

pelo Programa ERASMUS+, visa 

criar um ambiente mais favorável 

à inovação nas micro, pequenas e 

médias empresas (PMEs) da UE e 

melhorar a sua adaptabilidade 

através da formação



Objetivos Específicos

 Oferecer às PMEs recursos formativos abertos para a inovação

organizacional;

 Apoiar o desenvolvimento de competências nas PMEs para a

implementação sistemática de inovação;

 Reforçar a capacidade de competitividade e inovação das

PMEs através de formação prática, adaptada às suas necessidades;

 Reforçar o reconhecimento da importância da inovação
organizacional



Parceria

Parceiros:

Promotor do projeto

Parceiros:

Bulgária

Bulgária Reino Unido Lituânia

Finlândia Áustria Portugal



AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda

 Criada em dezembro de 2003

 Opera a nível nacional e
da União Europeia

 Empresa de Formação,
Investigação-ação e Consultoria em RH

 Entidade Formadora Certificada
(DGERT)

www.aidlearn.pt

Estudos & 
Projetos

Recrutamento 
& Seleção

Formação

Conferências 

& Eventos

Avaliação

Consulltoria

http://www.aidlearn.pt/


APGICO – Associação Portuguesa de 
Criatividade e Inovação

A APGICO, fundada em 2007, destina-

se a desenvolver, divulgar e promover 

conhecimentos e experiências na área 

da gestão da criatividade e da inovação 

organizacional, ajudando a criar 

condições para a competitividade das 

empresas e eficácia das organizações.

www.apgico.pt

Transformam criatividade individual
em inovação rentável

para a organização



Públicos – Alvo

PMEs  e 

ENTIDADES DE EFP 
(Ensino e Formação Profissionais)



Grupo-alvo

Micro, pequenas e médias empresas

PMEs são dominantes

no tecido empresarial

em todos os estados-

membros (99%)

As PMEs  enfrentam

dificuldades na oferta de 

formação, 

frequentemente

demasiado generalista
As PMEs precisam de 

soluções “por medida”, 

adaptadas às suas

necessidades

específicas



Grupo-alvo

A EFP é a principal via para 

a formação de RH, crucial 

no reforço da 

competitividade das 

empresas 

Entidades de Ensino e Formação Profissionais / EFP 

A parceria entre as 

entidades de EFP e os 

setores empresariais pode 

ser mutuamente benéfica

InnoWork ajuda ao reforço 

da atratividade do sector de 

EFP enquanto fator de 

crescimento económico



Produtos

 Curriculum InnoWork

 Conteúdos de Formação

 Orientações para Entidades EFP

 Website

Acredita-se que lhe será possível encontrar no InnoWork algo desafiador,
prático e inspirador para gerar valor na sua PME ou Entidade de EFP!



Conteúdos de Formação
 Módulo 1: Os conceitos de criatividade e inovação – introdução

 Módulo 2: Estrutura organizacional, processo criativo e gestão para a
inovação

 Módulo 3: Criar uma cultura de inovação

 Módulo 4: Manter uma cultura de inovação

 Módulo 5: Aplicar a criatividade a tarefas de trabalho

 Módulo 6: Gestão criativa dos ambientes de trabalho

 Módulo 7: Liderança em inovação

 Módulo 8: Tecnologia como promotor de ideias inovadoras

 Módulo 9: Elaboração de um plano de inovação organizacional

 Módulo 10: Outras ferramentas para a criatividade

http://innowork-project.eu/index.php?t=10


Modalidades de Formação e Duração 

Modalidade Duração

Autoestudo ≈ 20 horas

Presencial ≈ 35 horas

Formação-ação
14 horas (2 seminários)

14 horas (Coaching) 



Para evitar o stress…



Obrigada
pela 

atenção!


