
Para obter os melhores resultados, a parceria desenvolveu e finalizou o Pacote 
Formativo EPIC, que já se encontra disponível para utilização e divulgação em 
todos os países parceiros.  
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Pacote Formativo para 
as PME aumentarem 

a Capacidade de Inovação 
e Produtividade

Informações e Novidades  
Junho 2022 

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 for-

mação dos empregadores e  empregados para a inovação e para os processos de gestão da 

inovação.

O projeto está a ser implementado através de um conjunto de 7 parceiros de diversos paí-

ses europeus: Hungria [TREBAG- coodenador], 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 de Parceiros em Bratislava, 
Eslováquia (2/2022)
O encontro da parceria internacional decorreu a 2 e 

3 de fevereiro de 2022 e teve lugar na Universidade  

Técnica em Bratislava, na Eslováquia.

BRATISLAVA, 

ESLOVÁQUIA

(2/2
022)
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Os parceiros tiveram a oportunidade de se encontrar pessoalmente mas também online e 

debater os principais objetivos e desenvolvimentos do projeto. Foi criado um pacote forma-

tivo abrangente, que inclui uma plataforma digital de auto-avaliação, materiais de forma-

ção e um kit interativo de formação na área da inovação e gestão estratégica da inovação.    

Encontro Híbrido da Parceria Internacional em Cascais, Portu-
gal (3/2022)
O mais recente encontro teve lugar nos dias 30 e 31 de março de 2022. A organização esteve 

a cargo do parceiro português WEOPLE que acolheu o evento e organizou uma dinâmi-
ca de aquecimento orientada para o pensamento inovador. Todos os parceiros tiveram a 
oportunidade de analisar a versão finalizada do conjunto de ferramentas pedagógicas e 
também assistir à apresentação do jogo de cartas Innovation Wizard (versão gráfica final).

Aqui estão os materiais resultantes do projeto EPIC:

1. Plataforma Digital de Auto-Avaliação  – através 

da resposta a 15 perguntas, o utilizador indivi-

dual/equipa/departamento poderá “testar” e ter uma ideia geral do seu nível no di-

versos módulos.

2. Exercícios Práticos de Grupo (19 exercícios e jogos para refletir e estimular a ino-

vação.)

3. Jogo de Cartas „Innovation Wizard“

4. Manual  – que inclui 6 módulos (cer-

ca de 200 páginas) e Exemplos de 

Melhores Práticas (14 case studies 

elaborados pelos próprios parceiros e 

baseados na sua experiência no ter-

reno). 

CASCAIS, 

PORTUGAL 

(3/2
022)
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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

MÓDULOS:

1. Introdução e Conceitos Básicos da Inovação e Gestão Estratégica da Inovação.

2. Gestão Empresarial.

3. Criatividade e Gestão de Ideias

4. Pensamento Inovador e Design Thinking

5. Comunicação da Inovação

6. Transformação Digital

Próximos passos:

O pacote formativo EPIC está atualmente a ser testado por diversos profissionais nas em-

presas dos países parceiros. 

Estão também a ser promovidos diversos multiplier events - encontros e conferências 

com o objetivo de divulgar os resultados do projeto em todos os países envolvidos.

Esperamos por si!


