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Apesar dos obstáculos causados pelo Covid-19, a parceria tem
dado continuidade às atividades do projeto. O contacto
online tem sido uma constante durante os últimos meses,
através de diferentes ferramentas digitais que têm sido
ativamente utilizadas para garantir uma adaptação bem-
sucedida do projeto.  

A metodologia para o envolvimento das empresas no
intraempreendedorismo orientado para a inovação foi
concluida. O relatório, atualmente disponível no website  do
projeto INCREASE, inclui casos e recomendações para a
implementação de modelos de intraempreendedorismo nas
PME e metodologias de workshops dirigidos a organizações
de educação de adultos e de apoio a PME para a
sensibilização para o intraempreendedorismo entre
gestores(as) de PME.

Para além disso,  os conteúdos de formação INCREASE 
 foram igualmente concluidos. Todos os sete módulos foram
desenvolvidos de acordo com a mesma estrutura, incluindo
iconografia, exercícios interativos, percursos de
desenvolvimento adicionais, questionários de compreensão, e
estudos de caso. Todos os conteúdos foram criados sob a
forma de banda desenhada para promover a aprendizagem.

Todos os parceiros reveram e melhoraram os
módulos para a produção das versões finais.

Os tópicos abrangidos pelos módulos são so
seguintes:

Módulo 1: A inovação transversal à organização
Módulo 2: De onde surgem as ideais inovadoras?
Módulo 3: Mentalidade de inovação
Módulo 4: Como comunicar e defender ideias
Módulo 5: A inovação nos modelos de negócio
Módulo 6: Digitalização e automatização
Módulo 7: Modelos para a co-inovação

Durante o primeiro semestre de 2021, os conteúdos
serão traduzidos nas linguas da parceria e depois,
testados junto do público-alvo. Todos os materiais
estarão disponíveis em Inglês, Alemão, Espanhol,
Finlandês, Polaco, Romeno e Português. 

A equipa de TI da DANMAR, com o apoio dos
parceiros, encontra-se a desenvolver a plataforma
de aprendizagem em todas as linguas da parceria,
que irá, também, disponibilizar os acessos a todos os
conteúdos de formação.  

O projeto INCREASE visa disponibilizar uma resposta direta aos riscos de desemprego
induzidos pela automação. Irá disponibilizar um guia dirigido a gestores(as) de PME para a
capacitação de colaboradores para aumentar as suas competências de inovação,
sustentabilidade e resiliência das suas estratégias de inovação. Adicionalmente, o projeto
aborda os desafios da Covid-19 ao incorporar aspetos chave necessários para a inovação das
PME. 
A parceia internacional INCREASE junta universidades, empresas e ONG europeias:
Roménia, Finlândia, Áustria, Portugal, Espanha e Polónia, de forma a alcançar os melhores
resultados. Apesar da pandemia Covid-19, o projeto INCREASE progride de acordo com a
agenda, tendo as reuniões sido alteradas par um formato online.
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Siga-nos nas redes sociais!

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta comunicação vincula
exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

https://www.facebook.com/IncreaseInnovationProject/?modal=admin_todo_tour
https://increase.erasmus.site/
https://www.linkedin.com/company/34749398/admin/

