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PRINCIPAIS RESULTADOS
1. Estratégia clara com o objetivo de reduzir o risco do
desemprego induzido pela automação
2. Roteiros

claros

para

aumentar

a

futura

empregabilidade de pessoas que se encontram em
risco de perder o emprego devido à automação.
3. Aumentar as capacidades de inovação em PME de

SIGA-NOS
E

NO

CONSULTE

PLATAFORMA

FACEBOOK

baixa intensidade em I&D.

NOSSA

4. Aumentar a compreensão acerca da inovação entre

ONLINE!

colaboradores de PME não relacionados com a área

A

de I&D.
5. Demonstrar
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Capacity building
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Sustainable growth
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a

donos,

gestores

e

colaboradores

de

PME quais as competências de inovação relevantes e
como podem ser aprendidas e implementadas.
6. Desenvolver uma mentalidade para a inovação e o
empreendedorismo entre colaboradores de PME não
relacionados com a área da I&D.
7. Aumentar a sensibilização dos gestores e pessoal não
relacionado

com

a

área

de

I&D

das

PME

para

a

importância das capacidades de inovação e como as
integrar no processo de inovação.
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CONTACTE-NOS

Suceava, Roménia
projectmanager1@usm.ro
http://www.usv.ro/index.php/en
Rzeszów, Polónia
projekty@danmar-computers.com.pl
www.danmar-computers.com.pl/en/
Vienna, Áustria
michael@warp-innovation.com
www.warp-innovation.com
Curtea de Arges, Roménia
adescdag@gmail.com
https://www.facebook.com/ADESCDA/
Lappeeranta, Finlândia
daria.podmetina@lut.fi
www.lut.fi/web/en
Covilhã, Portugal
ewa@ed-knowledgeconsulting.com
www.ed-knowledgeconsulting.com
Valencia, Espanha
info@valenciainnohub.com
www.valenciainnohub.com

A NOSSA VISÃO
O projeto INCREASE visa disponibilizar
uma resposta direta aos riscos de
desemprego induzidos pela
automação. Disponibiliza estratégias
claras para PME e colaboradores de
PME de forma a aumentar as suas
capacidades de inovação e a
sustentabilidade e resiliência das suas
estratégias.

PRINCIPAIS TÓPICOS

INOVAÇÃO
AUTOMAÇÃO
SUSTENTABILIDADE

FERRAMENTAS
ONLINE ESPECÍFICAS

QUEM DEVERÁ TER

Através do desenvolvimento, teste e
implementação de ferramentas e
metodologias específicas, o projeto INCREASE
apoio o aumento das capacidades de inovação
das PME. O programa é ajustado às
necessidades dos colaboradores e facilita o
desenvolvimento das suas capacidades.
Aumentar a empregabilidade das pessoas e a
inovação das PME!

INTERESSE NO PROJETO
INCREASE?
Colaboradores de PME
Gestores de PME
Proprietários de PME
Formadores profissionais
Decisores políticos
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