
A parceria desenvolveu e finalizou o pacote de recursos formativos EPIC, que 
já se encontra disponível para utilização e divulgação em todos os países par-
ceiros.  
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Pacote Formativo para 
as PME aumentarem 

a Capacidade de Inovação 
e Produtividade

Informações e Novidades  
Setembro 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 SRL], Portugal [WEOPLE] e Reino Unido [ETA].

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. 
A informação contida nesta publicação [comunicação] reflete 

exclusivamente a opinião do autor, não sendo a Comissão 
responsável pela utilização que possa ser feita da mesma.
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Encontros e Conferências – Multiplier Events  

– foram promovidos e realizados diversos eventos com o objetivo de divulgar os resul-

tados do projeto em todos os países envolvidos.

Junho – Setembro de 2022
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ESLOVÁQUIA – Slovak Plastic Cluster  16 de Junho de 2022

O projeto EPIC foi apresentado a um público que contou com representantes e convidados 

de 36 clusters. Foi-lhes dado a conhecer os principais objetivos do projeto, assim como os 

resultados e as atividades realizadas. O debate de diversos temas entusiasmou os partici-

pantes mas também lhes despertou o interesse para as ferramentas de formação profis-

sional e educação colaborativa.

ROMÉNIA – Energom SRL 15 de Julho de 2022

Estiveram aqui reunidos vários profissionais de diversos setores, tais como TI, Indús-

tria, Educação, Coaching, Gestão e Artes, entre outros. Os oradores convidados também 

trouxeram conhecimentos e experiências que foram ao encontro da expetativa dos parti-

cipantes e, ao mesmo tempo, acrescentaram valor ao próprio evento de networking, pos-

sibilitando a criação de novos contactos. Todos os envolvidos apreciaram e reconheceram 

o potencial das técnicas e ferramentas EPIC e a sua capacidade de melhorar a inovação das 

organizações.

PORTUGAL - WEOPLE 28 de Junho de 2022

O local escolhido para o encontro não poderia ter sido mais bonito – um magnífico ho-

tel à beira-mar! O encontro teve início ao final da tarde, com uma exposição interativa e 

um atelier criativo de design thinking tendo como base as ilustrações do jogo de cartas 

“Innovation Wizard”. Mais tarde, terminou com um sunset cocktail e networking tam-

bém à beira-mar. Na agenda, a apresentação contou com uma imersão total nos materiais 

de formação EPIC, seguida por diversas intervenções sobre os temas de design thinking, 
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gamificação e o futuro da aprendizagem de adultos. O ponto alto do evento foi o jogo de 

cartas “Innovation Wizard” no qual se reuniram 20 participantes para jogar. 

CHIPRE - DEKAPLUS  28 de Julho de 2022

Com este multiplier event, pretendeu-se reforçar os benefícios da implementação do e 

a eficiência do pacote de recursos EPIC a longo prazo, através de exemplos práticos de 

como os utilizar. Participaram no evento empresários de PME, representantes de entida-

des de Formação Profissional, Gestores de Ino-

vação e Capacitação de RH. Aos participantes foi 

apresentado o projeto EPIC na sua globalidade, 

destacando o conceito de Gestão de Inovação e 

todos as etapas dos resultados obtidos.

GRÉCIA – IDEC SA  21 de Setembro de 2022

No âmbito do projeto EPIC, este multiplier 

event foi organizado pelo IDEC SA, com o apoio 

da Associação Empresarial, e realizou-se onli-

ne. O webinar foi muito interessante e contou 

com a participação de diversos oradores espe-

cialistas de diversos setores, tendo sido elogia-

do pelo Secretário Geral para a Investigação e 

Inovação do Ministério do Desenvolvimento e 

Investimento da Grécia. Estes profissionais re-

presentaram quase todos os setores que podem 

ser abarcados pela inovação nas PME, dando 

igualmente o seu contributo e visão de aborda-

gem às temáticas contempladas pelo projeto e 

às ferramentas disponibilizadas às PME gregas. 
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HUNGRIA - TREBAG  7 de Setembro de 2022

”Desafios da inovação e possíveis soluções”

Este foi o título do evento organizado para empresários 

agricultores da da região de Kecskemét. Estiveram presen-

tes 38 participantes. Os organizadores tiveram a seu cargo a 

divulgação do projeto EPIC e o pacote de recursos desenvol-

vidos, abordagens sobre o pensamento inovador e dinâmi-

cas para um networking 

inovador, de modo a ti-

rar proveito das moder-

nas tecnologias digitais 

aplicadas à agricultura 

(por exemplo, os drones), 

com uma nova geração de 

agricultores e enfrentan- do os desafios 

da seca deste ano. Fo- ram igualmente 

aplicados diversos exercícios práticos de grupo, levados a cabo pelos participantes que se 

mostraram muito entusiasmados e interessados nos resultados do projeto. 

REINO UNIDO - Exponential Training & Assessment (ETA)
22 de Julho de 2022

Durante esta conferência, estiveram pre-

sentes 36 profissionais que tomaram co-

nhecimento do projeto EPIC e de uma das 

ferramentas – o jogo “Innovation Wi-

zard”.  Este evento funcionou como sessão 

informativa para mostrar e exemplificar os 

produtos desenvolvidos no projeto Eras-

mus. De forma descontraída e informal, 

foi-se partilhando e debatendo as diversas 

descobertas acerca dos recursos pelos par-

ticipantes que incluíam gestores, professores/formadores de EFP e empresários empe-

nhados em investir em Desenvolvimento Pessoal e Profissional.
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Mais informações e novidades do projeto EPIC no website

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

e na página do Facebook:

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

PACOTE DE RECURSOS FORMATIVOS – ferramentas gratuitas 
EPIC:

1. Plataforma Digital de Auto-Avaliação – através da resposta a 15 questões coloca-

das ao utilizador, permite “testar” e ter uma ideia do nível real de inovação da equi-

pa/departamento/empresa.

2. Exercícios Práticos – Dinâmicas de Grupo - 19 exercícios e jogos para refletir e 

trabalhar a inovação.

3. Jogo de Cartas „Innovation Wizard“

4. Guia Explicativo para a Inovação e Produtividade – que inclui 6 Módulos (+200 

páginas) e Exemplos de Boas Práticas (14 case studies elaborados pelos próprios 

parceiros do projeto com base na sua experiência e prática diárias).

MÓDULOS:

1. Inovação: introdução, conceitos e gestão

2. Gestão Empresarial

3. Criatividade & Gestão de Ideias

4. Inovação & Pensamento 

5. Inovação & Comunicação

6. Digitalização


