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O projeto INCREASE já começou!

 

 

A inovação na organização
A origem das ideias inovadoras
Mentalidade de inovação
Como comunicar ideias
Inovação nos modelos de negócio,
incluindo reações às crises
A digitalização e a automação nas PMEs
Modelos para a coinovação

O projeto INCREASE visa disponibilizar uma
resposta direta aos riscos de desemprego
induzidos pela automação. Irá disponibilizar
estratégias claras, dirigidas a gestores e
colaboradores de PMEs, para o aumento da
sua capacidade de inovação e para a
sustentabilidade e resiliência das suas
estratégias de inovação.
 
A parceria internacional do projeto INCREASE
reúne universidades e empresas de toda a
Europa: Roménia, Finlândia, Áustria, Portugal,
Espanha e Polónia, para o alcance dos
melhores resultados.
 
Os principais tópicos abrangidos pelo projeto
são:
 

 
Todos estes conteúdos estarão disponíveis
na plataforma e-learning INCREASE, incluindo
objetos de aprendizagem, tutoriais,
ferramentas de avaliação e funcionalidades
adicionais que permitirão maximizar a
experiência do utilizador.
 
 
 

 
A 7 de abril de 2020, a parceria de projeto
realizou uma reunião virtual, dadas
circunstâncias inesperadas do Covid-19 que
impossibilitaram a reunião presencial
agendada para Valência (Espanha).
Durante a reunião, foi realizada uma revisão
das primeiras tarefas concretizadas e
discutidos outros assuntos tais como a
qualidade, a disseminação e a organização da
próxima reunião de projeto e eventos.
 
Foi ainda discutido o desenho dos próximos
passos e estabelecidas as próximas tarefas a
realizar.
Durante os meses da abril e maio, a parceria
irá identificar e recolher boas práticas na
inclusão de colaboradores no processo de
inovação nas PMEs existentes nos diferentes
países da parceria. A recolha destes dados
será feita tanto através da investigação de
informação disponível como através de
entrevistas online a gestores e peritos na
área do empreendedorismo.
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Siga-nos nas nossas redes sociais!

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

