
Para obter os melhores resultados, a parceria tem vindo a identificar os 
elementos mais importantes para a inovação, através da investigação, que é 
aplicada e testada nos materiais desenvolvidos.  
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Pacote formativo para 
PME para melhorar a 

capacidade de inovação 
e produtividade

Informações e Novidades  
Outubro 2021 

O projeto “Educational package for SMEs to improve their innovation capabilities and 

productivity (EPIC)” Nº 2020-1-HU01-KA202-078669 promove a sensibilização e a 

formação dos empregadores e  empregados para a inovação e para os processos de gestão 

da inovação.

O projeto, coordenado pela empresa TREBAG, está a ser implementado através de um 

conjunto de sete parceiros da Hungria [TREBAG], Grécia [IDEC], Eslováquia [SPK], Chipre 

[DEKAPLUS], Roménia [ ENERGOM SR.], Portugal [WEOPLE] e Reino Unido [ETA].

O projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação 
contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor, não 

sendo a Comissão responsável pela utilização que possa ser feita da mesma.
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Encontro para Aprender, Ensinar e 
Formar
O encontro da parceria teve lugar em Chipre em 

outubro de 2021 com o objetivo de testar os protótipos 

dos materiais desenvolvidos e debater os próximos 

passos. Foram testadas as ferramentas de auto-

Evento com 

todos os parceiros, 

Chipre 
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avaliação, os exercícios práticos em grupo e também o kit interativo offline. Tudo isto 

enquanto se partilharam experiências, boas práticas e ideias relativas aos conteúdos do 

projeto. O pacote formativo inclui 6 secções e, em cada uma delas, estarão incluídos pelo 

menos 3 exercícios práticos em grupo.   

Aqui ficam alguns exemplos!
1. Para poder identificar as diferentes formas de 

inovação, pode imaginar que trabalha numa 

empresa de fabrico de aviões através de simulação.

2. As competências de gestão são muito importantes 

para cada tipo de PME: os nossos exercícios 

fornecem uma experiência prática para testar 

algumas competências!

3. Alguma vez se perguntou como poderia pensar “fora da caixa”? E se a única ferramenta 

que precisasse para isso fosse apenas a câmara do seu telemóvel? Este exercício poderá 

ajudá-lo a tomar consciência de um problema ou a chegar a uma solução com uma 

visão diferente.

4. Um dos nossos exercícios práticos em grupo 

tem como finalidade incentivar uma abordagem de 

design thinking pelos principais colaboradores da 

empresa, nomeadamente em fases de estagnação no 

desenvolvimento de novos produtos que são atrativos 

para os clientes.
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Mais informações e novidades do projeto EPIC no website e na página de Facebook: 

 www: https://epic-project.net/en/home

 facebook: https://www.facebook.com/EPIC-Project-100314881958527

5. Será que é capaz de assegurar um carregamento de um produto extremamente raro 

para salvar milhares e milhares de vidas humanas? A participação no exercício deve 

ter em vista a negociação e testar as competências, negociando com as equipas 

contrárias.  Será que sai vencedor ou cede às outras equipas, com o risco de perder o 

produto extremamente raro?

6. Quais são as vantagens do jogo “caça ao tesouro” e o mundo digital? Claro, a junção 

dos dois! Foi o que fizemos no nosso exercício “caça ao tesouro digital”!

Para além disto, temos estado a trabalhar num kit interativo de formação offline, 

apresentado através de um jogo que “transforma” temas e desafios importantes da gestão 

da inovação em  diversas atividades lúdicas e interativas,  com o objetivo de superar o 

medo do fracasso, o receio de expor as suas ideias, combater eficazmente a frustração do 

perfecionismo ou evitar bloqueios no processo de pensamento criativo. Esta abordagem 

gamificada, que também poderá ser utilizada no local de trabalho, cobrirá cenários 

temáticos predeterminados mas que poderão ser adaptáveis às necessidades das PME. 

Próximos passos:
Estamos a acertar todos os pormenores , para que tudo resulte o melhor possível. Depo-

is de tudo finalizado, o pacote será disponibilizado em diversas línguas, como húngaro, 

português, romeno, grego e eslovaco para abranger mais destinatários.   


