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O Projeto
INCREASE
continua em
plena força!

NEWSLETTER Nº 2 - Julho 2020
O projeto INCREASE visa dar uma resposta direta aos riscos de desemprego associados à
automação. Irá disponibilizar orientações aos gestores das PME para a capacitação dos seus
colaboradores com vista ao aumento das suas capacidades de inovação, para os aspetos
relacionados com a sustentabilidade e para a resiliência das suas estratégias de inovação.
Além disso, o projeto aborda os desafios da Covid-19 através da incorporação de aspetos
chave necessários à inovação das PME.
A parceria internacional INCREASE junta universidades, empresas e ONG de toda a Europa;
Roménia, Finlândia, Áustria, Portugal, Espanha e Polónia, para a obtenção dos melhores
resultados. Apesar da situação Covid-19, o Projeto INCREASE progride de acordo com a sua
agenda, tendo as reuniões presenciais passado para um formato online.

Do progresso do Projeto, à data de julho de 2020,
destacam-se brevemente os seguintes aspetos:
O guia de boas práticas para os modelos de
envolvimento dos colaboradores em processos de
inovação é um resultado sintético da fase de recolha e
processamento de dados do projeto INCREASE. Este
guia, baseado estritamente em métodos práticos
aplicados em empresas, sejam estas PME ou grandes
empresas, para o envolvimento de colaboradores nos
processos de inovação, encontra-se agora concluído.
Os parceiros do projeto prepararam o documento IO2
Guia de Boas Práticas no qual introduziram uma
sinopse dos dados recolhidos junto de várias empresas
através de observação direta, pesquisa online e
entrevistas com decisores de topo. Estes relatórios
incluíram dados relacionados com:
Apresentação da empresa
Perfil
empreendedor
dos
entrevistados
/
colaboradores
Grau de liberdade dos colaboradores no processo
de tomada de decisão; reações da gestão a
possíveis erros e insucessos dos colaboradores
Métodos para incentivar o envolvimento de
colaboradores no processo de inovação que possam
ser adaptados e replicados no âmbito do projeto
INCREASE.

Siga-nos nas nossas
redes sociais!

Os parceiros e líder de projeto acordaram
sobre o formato dos conteúdos formativos e
metodologia para os conteúdos identificados.
Os módulos de formação estarão disponíveis
na forma de um livro online que seguirá um
estilo
do
género
iconográfico/banda
desenhada para fácil apreensão seguido de
exercícios práticos interativos dirigidos aos
formandos. Os conteúdos serão baseados em
estudos de caso de sucesso comprovado em
cenários locais.
Os parceiros do projeto irão trabalhar nos
conteúdos dos módulos e sub-módulos,
enquanto resultado inteletual, durante os
próximos meses e concluir as versões
preliminares que serão convertidos num
formato com estilo gráfico.
Todos os conteúdos estarão disponíveis na
Plataforma e-learning INCREASE, incluindo os
objetos
de
aprendizagem,
tutoriais,
instrumentos de avaliação e funcionalidades
adicionais que visem maximizar a experiência
do utilizador.
Projeto financiado com o apoio da Comissão
Europeia. A informação contida nesta comunicação
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