
INTELLECTUAL OUTPUT 2 (IO2) 
-Metodologia dos exercícios-  

Líderes de PMEs raramente tem acesso a ferramentas especificas para
enfrentar os desafios incluindo a inovação. 

Este output  tem como foco o desenvolvimento de metodologias
únicas para "guiar" de PMEs, no caminho para melhorar os seus
comportamentos chaves e crenças para maximizar a cultura pro-
inovativa.

IO1.- Metodologia de Costumização 

A única maneira de objetivamente  abordar as
necessidades atuais e reais do grupo-alvo do projeto é
com uma pesquisa profunda. 

No WIIN o IO1, todos os parceiros realizaram, pesquisa
de campo a nível nacional. Com base nessa
pesquisa,foi desenvolvido um relatório transnacional, de
modo a diagnosticar os pontos fracos e as barreiras
individuais de acordo com a capacidades inovacionais
das PMEs e as diferenças entre os países.

E o que foi descoberto? Os aspectos específicos que
necessitam de melhorar. Vamos ver abaixo(IO2)!

O  q u e  j á  f o i  f e i t o ?
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Inovação orgânica
começa com

pequenas
mudanças diárias!

Como as pessoas

interagem? Como

reagem aos seus erros?

E ás conquistas?

OBJETIVO

Desenvolvimento de
uma aplicação móvel

que  irá fornecer
diariamente treinos em

Inovação Inclusiva
para Líderes de PME

na indústria de
pequeno nível. 

DESENVOLVIMENTO
 

Através de quatro
Intellectual Outputs:

Relembrar

Durante o trajeto.... 

Mentalidade
Empatia e Inteligência emocional
Estilo de lideranças
Comportamentos colaborativos
Pensamento crítico
Como ultrapassar preconceitos em tomar decisões de risco

1.
2.
3.
4.
5.
6.

EXERCÍCIOS
ESPECÍFICOS
NAS ÁREAS A
DESENVOLVER

IO1. Metodologia
costumizada 

IO2. Metodologia de
exercícios  

IO3. Ferramentas para os
exercícios 

IO4. Aplicação móvel
 

O consorcio tem conhecimento que mudar
comportamento pessoais não é tarefa fácil. É
necessário prática e regularidade semelhante a um
exercício físico. Logo, a metodologia foi criada na
forma de 60 práticas diárias adoptadas e
personalizadas para as necessidades para mudanças 
 cognitivas e comportamentais. Consequentemente, o
resultado a longo termo não será apenas o treino do
"Líder" mas também a confiança que passam aos
colegas para tomar novos riscos. 
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SEGUE-NOS!

E N C O N T R O  D E  P R O J E T O  T R A N S N A T I O N A L  

Em 15 Setembro foi finalmente possível o consorcio WINN se encontrar cara a, para 2ª Encontro de
Projecto Transnacional (TPM). 

Durante essas 2 dias de reuniões intensas, foram abordados uma variedade de tópicos: desde assuntos
transversais (divulgação, qualidade ou finanças), seguindo até aos intellectual outputs.  

As conclusões principais foram:

Hamburgo (Alemanha)

14-15 de Setembro 2021

IO2 EXERCICIOS

Todos os parceiros apresentaram um por um os exercícios diários que
eles desenvolveram de acordo com a metodologia. Uma ronda de
opiniões foi feita, de seguida discutiram-se as possíveis melhorias, e
mudanças gerais que serão necessárias,  com o avançar da sessão. 

Foi definitivamente uma experiência produtiva para todos os envolvidos,
poderem trabalhar juntos na mesma dinâmica de modo a melhorar os
exercícios!

Finalmente, foram incumbidos de apresentar a primeira versão até ao
fim de Setembro, para que até final de Outubro se apresentar-se a
versão final.

IOs. Foi confirmado que além da Aplicação Móvel, será criado material
adicional que irá incluir: exercícios iterativos e ferramentas, casos

reias, vídeos, histórias inspiradoras... E tudo isto combinado no "Kit de

Ferramentas"  (IO3) para apoiar e fortalecer o processo de
aprendizagem do utilizador! 

Divulgação. Iremos continuar a fazer o Upload de novos artigos  no
nosso web-site todos os mêses, para vos manter actualizados sobre
mais recentes noticias na área da inovação.

Próxima TPM.  O consorcio irá se encontrar novamente em 23-24 de
Fevereiro de 2022 em Valência.

PRÓXIMOS PASSOS

https://www.linkedin.com/company/winneuproject
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http://www.ed-knowledgeconsulting.com/
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https://danmar-computers.com.pl/en/
https://www.upit.ro/
https://www.hanse-parlament.eu/

