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Introdução
O projecto Innoskills, co-financiado pelo Programa Leonardo da Vinci, é baseado no
Guia de Apoio à Inovação nas PMEs, desenvolvido pelo projecto europeu InnoSupport
e complementado com materiais de outros projectos do consórcio InnoSkills.
O objectivo do projecto é o de apoiar o desenvolvimento dos processos de inovação
das PMEs, através do reforço das competências profissionais dos quadros de gestão
intermédios, permitindo-lhes identificar, adquirir ou reforçar as suas técnicas de
gestão da inovação.
O projecto, com início em Outubro de 2008, teve uma duração de dois anos durante
os quais se desenvolveram oito grupos de acções (WP), descritas de seguida:
WP 1: Revisão de materiais existentes sobre gestão da inovaçao
WP 2: Actualização e integração de materiais existentes
WP 3: Tradução e contextualização dos materiais do Guia InnoSkills
WP 4: Design e concepção do Website de Gestão da Inovação
WP 5: Experimentação, no terreno, dos materiais convertidos para utilização online
WP 6: Disseminação e exploração
WP 7: Gestão da Qualidade
WP 8: Gestão do Projecto
São parceiros do projecto: Treviso Tecnologia de Itália (Coordenador), E-Learning
Concepts Rietsch KEG da Áustria, Universidade de West Bohemia da República Checa,
LiNK MV e pro-Kompetenz da Alemanha, TINNOVA de Itália, Parkurbis de Portugal.
O objectivo especifico do projecto foi o desenvolvimento de um Guia de Inovação
para cada país parceiro. Este foi especificamente construido com base nas
características das diferentes áreas, utilizando exemplos, boas práticas, ferramentas
e recursos capazes de potenciar as especificidades de cada contexto, respondendo,
simultaneamente, às necessidades particulares de aprendizagem e formação.
Todos os materiais e produtos desenvolvidos encontram-se disponíveis no Website
www.innosupport.net, permitindo, aos utilizadores, o fácil acesso aos conteúdos do
Guia, aplicações multimédia e partilha de conteúdos.
Os produtos desenvolvidos no âmbito do projecto são:
• Guia de Gestão da Inovação e materiais de aprendizagem para apoio à inovação
nas PMEs
• Ferramenta de Auto-Diagnóstico para avaliação das necessidades de
aprendizagem dos utilizadores
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•

Portal Web, www.innosupport.net, que permite traçar cenários de aprendizagem
colaborativa e informal sobre criatividade e gestão da inovação

Durante o projecto, cada parceiro conduziu uma actividade de experimentação, no
terreno, dos materiais disponíveis online, envolvendo diferentes tipos de utilizadores
e adoptando diferentes abordagens e métodos de trabalho.
As experimentações realizadas mostraram que os conteúdos, materiais e ferramentas
desenvolvidos podem ser utilizados em diferentes contextos, envolvendo vários
tipos de actores (empreendedores, formadores, consultores, estudantes, etc...). Foi
assim possível recolher um vasto número de estudos de caso e boas práticas descritos
neste Guia de Aprendizagem Informal e que apresentamos de seguida.
Estes contributos são um ponto de referência útil para todos os que pretendam
assegurar um elemento chave da inovação nas suas actividades diárias.
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Sumário
O Projecto InnoSkills permitiu a realização de uma fase específica para a
experimentação dos materiais e conteúdos produzidos e disponibilizados no Portal
www.innosupport.net.
Assim, cada parceiro do consórcio planeou e geriu diferentes tipos de experimentações.
O objectivo foi o de identificar, para cada área geográfica de referência, estudos de
caso e boas práticas na utilização do Portal e das ferramentas disponibilizadas online
para uma aprendizagem “informal” e “cooperativa”.
O resultado é uma experiência complementar e altamente diferênciada, que
demonstrou como o Guia InnoSkills, os conteúdos e ferramentas concebidos e
implementados no Portal www.innosupport.net podem dar resposta a diferentes
necessidades em diferentes contextos.
Algumas das necessidades são: a resolução de problemas organizacionais dentro das
empresas, o desenvolvimento de novas iniciativas formativas que vão de encontro a
necessidades de aprendizagem especificas e a utilização de ferramentas adequadas
para a gestão da inovação. Os utilizadores envolvidos foram empreendedores,
colaboradores de PMEs, consultores, profissionais da área da formação e alunos do
ensino superior. Esta variedade de utilizadores evidencia a forma como os materiais
produzidos vão de encontro aos interesses e necessidades de um público-alvo
heterogéneo.
O “Guia de Aprendizagem Informal” é assim um contributo adicional especificamente
desenvolvido no âmbito do projecto InnoSkills. Este compila e apresenta os resultados
mais significativos recolhidos no processo de teste da “usabilidade” do portal www.
innosupport.net em geral e das ferramentas disponíveis online relacionadas com a
aprendizagem informal e colaborativa, nomeadamente:
• O Guia InnoSkills para a Gestão da Inovação, acessível online e disponível para
download. O utilizador tem a possibilidade de avaliar e comentar conteúdos.
• A Ferramenta de Auto-Diagnóstico para as necessidades de formação: um
questionário online que permite aos utilizadores a construção de um percurso
de aprendizagem personalizado com os vários capítulos do Guia InnoSkills.
• As “Salas de Inovação” disponibilizam aos utilizadores instrumentos de incentivo
à gestão da inovação.
• A possibilidade do utilizador colocar online contributos pessoais sobre a
inovação, para partilhar com a comunidade online.
O Guia encontra-se estruturado em três partes.
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A primeira compila e descreve as experiências de experimentação da Plataforma
construida pelos diversos parceiros:
• A experiência Italiana, descrita pela Treviso Tecnologia, sobre a concepção de um
curso de formação especial sobre inovação;
• O caso Alemão, apresentado pela LiNK MV, sobre a utilização de técnicas de
criatividade para a resolução de problemas organizacionais;
• O caso Português, descrito pelo Parkurbis, acerca do trabalho com PMEs no
âmbito de projectos co-financiados por fundos da Comunidade Europeia;
• A experiência da República Checa, ilustrada pela Universidade de West Bohemia,
com enfoque na melhoria organizacional e trabalho de equipa;
• A experiência Austriaca, desenvolvida pela E-Learning Concepts, acerca da
realização de uma formação sobre gestão de negócios para alunos do ensino
superior;
• Um outro caso Italiano, apresentado pela TINNOVA, onde um grupo seleccionado
de utilizadores, entre empreendedores e investigadores, experimentaram e
avaliaram vários elementos do Portal www.innosupport.net
A segunda parte apresenta as ferramentas online disponíveis nas “Salas de Inovação”
www.innosupport.net. Estas ferramentas promovem a colaboração e partilha de
aspectos relacionados com as questões da inovação. Estas pertencem às seguintes
categorias:
• Brainstorming
• Mind mapping
• Processadores de Textos Colaborativos
• Whiteboards
• Sondagens Online
Com as descrições e explicações apresentadas pretende-se orientar o utilizar na sua
utilização eficaz, de forma a daí retirar os maiores benefícios.
A última parte do “Guia de Aprendizagem Informal” analisa as experiências e
ferramentas descritas. Permite, ainda, a discussão sobre o desenvolvimento dos
principais elementos para a identificação de diferentes abordagens e os percursos
criados pelos parceiros no Projecto InnoSkills.
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Parte I – A utilização da plataforma no contexto
da aprendizagem ao longo da vida
1. A experiência da Universidade de West Bohemia (República
Checa)
Situação
O Business Innovation Center Plzeň (BIC) colabora com o Technology Center of
the Czech Academy of Sciences (TC), na elaboração de propostas de projectos. No
momento, a troca de documentos relacionados com a parceria é feita via e-mail e é
procurada uma ferramenta mais eficiente. A Universidade de West Bohemia (UWB),
um dos parceiros do projecto InnoSkills, numa reunião informal com o director do BIC
apresentou a plataforma InnoSkills e as ferramentas aí disponíveis. Imediatamente,
o BIC se apercebeu do potencial das ferramentas colaborativas apresentadas nas
“Salas de Inovação” e solicitou à UWB a preparação de uma curta formação para os
consultores que colaboram com o BIC e com o TC.
Solução
Os membros da equipa da UWB (Jiri Vacek e Milan Edl) treinaram, primeiro, eles
próprios, a utilização das ferramentas de processadores de texto colaborativas Zoho
Writer e Google Docs. Após testarem as duas aplicações, prepararam uma breve
descrição (ver Salas de Inovação – Processadores de Texto Colaborativos) e preparam
uma formação para 5 participantes (3 do BIC e 2 do TC).
Foioi feita uma breve introdução aos princípios das ferramentas colaborativas,
possibilidades de ambas as aplicações e as suas vantagens e desvantagens. Os
participantes puderam criar as suas contas e praticar a utilização de ambas as
aplicações.
Lições aprendidas
Parece que actualmente, o Zoho Writer é mais adequado aos propósitos de ambas
as entidades, uma vez que permite o trabalho simultâneo numa mesma versão do
documento, “trancando” apenas o parágrafo que se encontra a ser modificado por
outros utilizadores.
Todos os participantes se aperceberam que ambas as ferramentas evoluem
rapidamente; tanto o Google como o Zoho disponibilizam, hoje, muitas mais
ferramentas colaborativas para além dos processadores de texto. Podem ser utilizadas
para trabalhar em folhas de cálculo, apresentações e muitas outras aplicações. As
ferramentas são de utilização simples e, após a aquisição de experiência na formação,
os participantes podem utilizá-las para trabalho conjunto. A formação apresentou,
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aos participantes, novas tecnologias do universo da computação.
O único aspecto que permaneceu por resolver está relacionado com a segurança
dos documentos armazenados em áreas comuns, algures na Internet. Os utilizadores
devem ter em atenção a protecção dos seus dados confidenciais.
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2. A experiência da TINNOVA, Agência Especial da Câmara de
Comércio de Florença e Prato (Itália)
Situação
A TINNOVA é a Agência Especial da Câmara de Comércio de Florença e Prato. É uma
organização prestadora de serviços dedicada à promoção da inovação tecnológica e
organizacional em pequenas e médias empresas, com uma actividade predominante
nas províncias de Florença e Prato. A crescente necessidade de recuperação e
crescimento da competitividade dos negócios tanto nos mercados locais como
estrangeiros, exige o envolvimento de todos os processos que caracterizam uma
empresa e o processo de inovação como um processo de contínua melhoria.
Organizado para que seja eficaz, numa empresa, requer tempo e recursos e,
quando comparado com a mudança, os riscos devem ser assumidos. A TINNOVA
decidiu estabelecer um contacto directo e consistente com empresas locais, como
opção estratégica para incentivar a inovação e disseminar as competências. Desta
abordagem surge o método desenvolvido de utilização da plataforma InnoSupport,
propondo às empresas e centros de investigação do território, o teste dos seus
conteúdos e ferramentas. Estas matérias foram, também, adoptadas por entidades
de apoio à inovação relacionadas com áreas de serviços avançadas.
Solução
A variedade de conteúdos disponíveis no portalWeb www.innosupport.net foi utilizada
por um painel de empresas e investigadores seleccionados para o teste da variedade
de conteúdos. Estes foram vistos e estudados directamente com empreendedores e
investigadores. O relacionamento informal estabelecido permitiu, também, a recolha
de elementos qualitativos que não seriam tão facilmente recolhidos com o método
tradicional de submissão de um questionário. Esta abordagem permitiu alcançar um
bom número de utilizadores qualificados nos temas da inovação e obter avaliações
acerca dos conteúdos e ferramentas da plataforma.
Lições aprendidas
A: 27 utilizadores, entre empresas e institutos de investigação, responderam
positivamente à solicitação de teste dos conteúdos da plataforma, reflectindo o facto
de que a “sede de informação” sobre o abuso do termo “inovação” é ainda muito forte,
especialmente nos dias de hoje em que se exige que todas as actividades produtivas
empenhem esforços para melhor se posicionarem nos mercados globais com nova
imagem e ímpeto.
B: O contacto informal “cara-a-cara” para aprendizagem acerca dos conteúdos da
plataforma foi aceite pelos participantes e permitiu a emergência de necessidades
de gestão da inovação, que um empreendedor dificilmente poderia exprimir na
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presença de outras empresas.
C: O aporte de experiências (casos de estudos) de empresas que utilizaram com
sucesso métodos e técnicas apresentadas na plataforma ajudou efectivamente o
empreendedor a abordar questões vistas, até ao momento, com grande suspeição.
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3. A experiência da Treviso Tecnologia, Agência Especial da
Câmara de Comércio de Treviso (Itália)
Situação
A Treviso Tecnologia – Agência Especial da Câmara de Comércio de Treviso –
desenvolve formação ao longo da vida, quer formação co-financiada quer formação
padrão, com o objectivo de melhorar soluções de formação de acordo com as
necessidades dos clientes: PMEs, consultores, docentes, organizações públicas,
alunos, trabalhadores, etc.
No decurso dos últimos meses, um grande número de clientes sentiu a necessidade
de dispor de uma actividade de formação capaz de os familiarizar com aspectos
da gestão da inovação de forma fácil e prática. Estas matérias são consideradas
como elementos estratégicos para enfrentar com eficácia as actuais circunstâncias
económicas de crise. Evidenciou-se uma particular exigência por instrumentos/
ferramentas “prontas a usar”, imediatamente aplicáveis às suas estruturas
organizacionais. Mais do que um aprofundamento teórico solicitava-se instrumentos
e métodos concretos que pudessem ser utilizados na área.
A Treviso Tecnologia considerou providenciar uma solução de aprendizagem
combinada que incluísse a fruição de apoio/serviços online em conjunto com
as tradicionais sessões. Esta escolha foi orientada pela vontade de oferecer uma
oportunidade de formação através de um portal onde se encontrassem conteúdos,
materiais, instrumentos e recursos. Por um lado, existe o aspecto positivo da
interacção com o formador, por outro lado reduziu-se o número de horas dentro
de uma sala de formação, geralmente bastante oneroso quer para os empregadores
quer para os empregados.
Solução
O portal www.innosupport.net foi adoptado para apoiar uma formação ao longo de
duas semanas, dois dias por semana, num total de 14 horas de formação em sala,
apoiado por um perito na “gestão da inovação”.
Ao longo das tradicionais aulas, o formador referiu-se frequentemente aos
conteúdos/serviços do portal, dando aos participantes indicações e conselhos acerca
da sua utilização e consulta. Foi dada particular atenção aos exercícios/práticas e à
introdução de boas práticas.
Os formadores, em particular, convidaram os participantes a entrar nas “Salas de
Inovação”, relacionando-os directamente com o contexto de proveniência dos
participantes. Foi solicitado, aos participantes, o preenchimento da “Ferramenta
de Auto-diagnóstico” online, de forma a obter informação sobre os conteúdos
específicos aprofundados, de acordo com as áreas de maior interesse.
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Lições aprendidas
Ponto um: foram recebidos 60 pedidos de participação: este resultado foi totalmente
inesperado e não havia sido considerado no planeamento. Isto significa, para a
Treviso Tecnologia, que se tocou numa questão bastante importante para as PMEs e,
mais do que esperado, uma proposta de aprendizagem atractiva.
Ponto dois: A metodologia/método de “aprendizagem combinada” utilizada foi
apreciada pelos participantes, no que respeita à presença do formador que permitiu
a familiarização de forma pragmática/prática com a gestão da inovação.
No “Guia de Inovação” foi fundamental a presença de estudos de caso específicos e
coerentes com o contexto dos participantes. Desta forma, puderam compreender
que elementos seriam associáveis ao seu próprio contexto/realidade de trabalho.
Teria sido útil a distribuição da “Ferramenta de Auto-diagnóstico” antes do início da
sessão de formação para o desenvolvimento de um percurso de aprendizagem mais
adequado ao público-alvo.
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4. A experiência do Parkurbis, Parque de Ciência e Tecnologia
da Covilhã (Portugal)
Situação
No decurso do desenvolvimento da fase de experimentação do projecto InnoSkills,
um dos maiores problemas no envolvimento do público-alvo, deveu-se à falta de
tempo para a participação em seminários e longos workshops. Considerando o
“tempo” como um bem muito valioso para as PMEs, o plano da fase de experimentação
foi completamente alterado de forma a respeitar as necessidades do grupo-alvo
e facilitar o seu envolvimento e participação no processo. Assim, para a fase de
experimentação, foi dinamizado um pequeno workshop acerca da utilização da
plataforma www.innosupport.net, para além da divulgação e contactos feitos via
e-mail e apresentações junto de parceiros de outros projectos.
Considerando a importância do factor “tempo”para as PMEs, na utilização da
plataforma Innosupport, durante a fase de experimentação, uma ferramenta
particular – as sondagens online – apresentaram-se como muito valiosas em duas
situações distintas e para dois diferentes propósitos.
Caso 1:
Um dos maiores obstáculos para a participação das PMEs na fase de experimentação
do projecto InnoSkills é a falta de tempo necessária para a presença numa formação.
Apesar do valor e interesse atribuído ao projecto, as pessoas necessitam de todo o
seu tempo para se dedicarem ao desenvolvimento do seu próprio trabalho e da sua
própria empresa.
De forma a apresentar resultados no projecto Innoskills, é extremamente
importante a recolha de informação junto do públcio-alvo participante na fase de
experimentação, mas este não dispõe de tempo para participar em workshops e
alguns dos participantes encontram-se dispersos territorialmente. Então, como
podemos recolher os comentários deste grupo?
Caso 2:
O projecto Innoskills foi apresentado a um grupo de parceiros de um outro projecto,
no qual é necessário o trabalho junto de PMEs, condução de entrevistas e recolha
de informação, com o apoio de consultores. As PMEs encontram-se dispersas no
território e também o tempo é valioso para estas. Não podem perder muito do seu
tempo de trabalho em reuniões com os consultores. Os resultados das entrevistas
são também muito importantes para o tratamento e análise estatística por um
outro parceiro do projecto. Existe alguma forma simples de recolher a informação e
disponibiliza-la a todos os que precisam de trabalhar com ela?
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Solução
Para ambos os casos foi utilizada a ferramenta de sondagem online Survey Monkey.
No primeiro caso, na plataforma do projecto foi criado um questionário onde os
participantes da fase de experimentação podem avaliar a plataforma e apresentar
os seus comentários acerca das melhorias a implementar e adequabilidade dos
conteúdos às suas necessidades. Este permitiu que cada participante apresentasse
os seus comentários em qualquer momento e a partir de qualquer lugar, através de
uma ferramenta simples e de fácil utilização.
No segundo caso, a parceria do projecto criou um questionário online, com as
mesmas questões já criadas em versão papel, treinou os consultores na sua utilização
e todas as entrevistas foram registadas online. Isto permite não só a utilização de
uma ferramenta simples e a redução de uma grande quantidade de papel que pode
facilmente ser perdido mas também permite que outros parceiros acedam e utilizem
a informação recolhida para o tratamento estatístico dos dados.
Lições aprendidas
• As ferramentas de sondagem online são muito fáceis de utilizar e são uma forma
simples de recolha de informação junto de grupos-alvo;
• Contudo, se o grupo-alvo não compreender o propósito do questionário, muitas
questões ficarão por responder e a ferramenta perde o seu valor;
• Se todo o processo for conduzido por um consultor treinado ou alguém
relacionado com o projecto, o questionário permitirá recolher informação clara
e concisa;
• Será mais fácil trabalhar se o grupo-alvo for previamente seleccionado, com base
numa lista de critérios, de forma a ser representativo da população do projecto;
• Em algumas situações pode não ser possível a utilização da ferramenta online
(eg se a entrevista for conduzida num local sem acesso a Internet). Assim, sempre
que não for possível a utilização do questionário online, os consultores ou outros
que acompanhem o processo podem utilizar questionários em papel e mais
tarde submeter a informação no questionário online;
• Aquando da construção do questionário, é importante considerar a possibilidade
de regressar ao questionário preenchido e corrigir ou inserir nova informação.
Uma outra possibilidade será a de considerar a informação de identificação
da pessoa/PME como obrigatória. Assim, quando for necessário acrescer nova
informação acerca de uma pessoa/PME, com um questionário já criado e
submetido, será mais fácil associar ambos os questionários.
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5. A experiência da LiNK MV (Alemanha)
Situação
A experimentação realizou-se junto de uma empresa de desenvolvimento de
soluções e serviços. Trata-se de uma pequena empresa localizada em Rostock.
Esta disponibiliza soluções baseadas nas TIC para empresas de quaisquer sectores,
institutos de formação e autoridades públicas. A actividade da empresa dirige-se à
região e aos Estados Federais vizinhos. O negócio, em particular os produtos Open
Source, corre bastante bem. De forma a reforçar a competitividade e entrar em novos
mercados, a gerência e a equipa são forçados a angariar clientes no estrangeiro. São
confrontados com uma crescente pressão sobre a sua rentabilidade e margens de
lucro. Mas, as competências de língua estrangeira dos colaboradores variam do
muito bom para o fraco. A gerência quer que estes aumentem as suas competências
para um nível bastante elevado. Como gerir isto num curto espaço de tempo e com
elevada qualidade? Foi sugerida a realização de um brainstorming para a recolha
de ideias. Será esta técnica adequada para esta situação ou poderão existir outras
técnicas que poderão levar a melhores resultados?
Solução
Um gabinete de consultoria chamou a atenção da gerência para o Guia de Inovação
disponível na plataforma www.innosupport.net. As técnicas de criatividade são aqui
explicadas em detalhe e apresentadas dicas para a utilização prática. Realizou-se um
workshop com a gerência e os colaboradores. O formador da equipa de consultoria,
que utiliza regularmente a plataforma para a sua actividade, explicou a plataforma, a
ideia por detrás desta e, em particular, os módulos acerca das técnicas de criatividade.
Algumas técnicas eram completamente novas para a empresa e eles aprenderam
bastante acerca delas. Finalmente, decidiram dar mais atenção a duas técnicas:
• O Método 635 e
• O Brainstorming Online.
Após verificadas as funcionalidades, melhores práticas, benefícios e desafios, o
Brainstorming Online não foi considerado como adequado para o processo de
geração de ideias, neste caso.
Assim, foi realizada uma sessão com o Método 635. Cinco participantes
(administração, software development, marketing e vendas) aderiram. A sessão
foi conduzida pelo formador. Foram recolhidas ideias fantásticas e inovadoras,
posteriormente melhoradas, afinadas e, finalmente, a sessão produziu resultados
bastante satisfatórios. A gerência é, agora, capaz de transformar ideias num plano
comprometido com diferentes medidas.
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Lições aprendidas
O material fornecido pelo Guia de Inovação foi bastante útil. A equipa adquiriu um
vasto conhecimento sobre as técnicas de criatividade e as suas melhores utilizações
práticas (dia-a-dia do negócio). A monitorização por um perito foi essencial nesta
fase. A empresa não se encontrava familiarizada com estes tópicos. A combinação de
material online, disponível a qualquer momento, e a assistência inicial de um perito
foi necessária. Desta forma, o sucesso do processo foi apoiado.
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6. A experiência da E-Learning Concepts (Áustria)
Situação
O parceiro E-learning Concepts é uma pequena empresa especializada em serviços de
e-learning. A sua sócia, especialista em TRIZ, é docente na Universidade de Economia
e Administração em Vienna. Assim, decidiram desenvolver a experimentação em
cooperação com o Institute of Small Business and Entrepreneurship e com o Institute
of International Business. A maioria dos alunos de ambos os institutos trabalha
em pequenas empresas, em diferentes funções, eg, gestão de recursos humanos,
assistentes de marketing, vendas, etc. Outros planeiam trabalhar nas empresas dos
pais ou criar as suas próprias empresas. Todos procuram aprender mais acerca da
criação de soluções empresariais inovadoras, gestão da inovação, internacionalização,
etc. Estes alunos representam o grupo-alvo da plataforma Innosupport. Em particular,
os alunos estão interessados em aprender mais acerca de ferramentas/instrumento
“prontos a utilizar”.
Solução
A preparação da formação teve que se enquadrar com os requisitos organizacionais
e de qualidade da universidade. Dois cursos, de 28 horas cada, foram lançados na
primavera de 2010. Cada curso dispunha de 20 vagas. Os cursos encontravam-se
estruturados da seguinte forma:
1. Sessão de introdução (boas vindas, apresentação dos participantes, introdução
ao curso e tarefas)
2. Introdução aos campos de análise (PMEs e E-Business, Porquê e como se faz a
internacionalização de PMEs)
3. Os alunos prepararam trabalhos de casa individuais (análise do potencial de
inovação das suas empresas ou análise SWOT das actividades E-Business das
suas empresas)
4. Discussão em plenário com empreendedores de PMEs
5. Grupos de 2 alunos foram organizados, cada grupo tinha que identificar uma
PME Austríaca inovadora e fornecer uma análise das actividades E-Business
aplicando diferentes métodos de análise (eg os alunos conduziram entrevistas
com a gerência das empresas, aplicaram análises SWOT, TRIZ, etc.)
6. Os grupos apresentaram os seus casos por escrito e na sala de aula
A plataforma Innosuport foi utilizada pelos alunos para refrescar os seus
conhecimentos sobre as diferentes ferramentas de análise (eg SWOT) e para estudar
as matérias (eg auditoria de inovação, TRIZ). Para além da plataforma de inovação
foi utilizada a plataforma e-learning da universidade, eg os materiais de formação
e outros recursos encontravam-se aí disponíveis para download. Foi utilizado um
Whiteboard para discussão interna/acompanhamento entre o formador e os alunos.
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Lições aprendidas
A plataforma Innosupport foi bastante útil para a organização dos cursos baseados
numa abordagem de aprendizagem combinada. Os conteúdos para importantes
tópicos da gestão da inovação encontram-se reunidos NUMA plataforma. Este
aspecto foi enfatizado pelos estudantes como uma grande vantagem.
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Part II – Ferramentas de colaboração úteis no
processo de inovação
1.Brainstorming
Histórico
O Brainstorming é uma técnica de criatividade desenhada para gerar um elevado
número de ideias.
Desta forma, um grupo pode encontrar várias abordagens para a resolução de um
problema de maneira rápida e produtiva. A técnica pode ser utilizada para todo o tipo
de temáticas, em qualquer lado e por qualquer pessoa. Todas as ideias possiveis, até
as „mais loucas“ são geradas. A avaliação destas ideias e a sua discussão é feita mais
tarde. Aqui, a quantidade prevalece sobre a qualidade. Constrangimentos práticos e
viabilidade são inicialmente ignorados.
Normalmente, os participantes juntam-se numa sala, com papel ou pequenos cartões
e começam a gerar ideias, anotando-as. Outra forma é a apresentação de todas as
ideias que ocorrem, a um moderador, que regista tudo em papel. O Brainstorming
não é sistemático e as linhas de pensamento convencionais devem ser „ignoradas“.
Mas o que é, exactamente, o Brainstorming Online? Alarga fortemente o raio de acção
da sessão de brainstorming. As pessoas que não podem estar presentes participam,
também. É possivel tornar público o processo de geração de ideias e outras pessoas
podem participar.
Os membros do grupo não precisam de estar presentes simultaneamente e as
ideias podem ser produzidas passo a passo (assincronia). As ideias mantém-se
armazenadas e outros participantes podem acrescer novas ideias, mais tarde. Desta
forma, é necessário mais tempo mas, por outro lado, a pressão para produzir muitos
pensamentos criativos num curto espaço de tempo decresce.
Uma ferramenta que pode testar chama-se brainreactions.net. É gratuita até 5
utilizadores. A instalação é bastante fácil e não requer quaisquer conhecimento
técnicos na área.
Melhores práticas/aplicações
• Geração de ideias em pequenos grupos
• No caso das pessoas não poderem estar presentes no mesmo local
• No caso das pessoas quererem juntar-se ao processo em tempos diferentes
• No caso de se solicitar o apoio de peritos, ao processo
• No caso do processo de geração de ideias poder durar mais tempo
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Vantagens
• Acesso gratuito, fácil utilização, local e hora flexivel e independente
• Armazenamento de ideias, organização de mais do que uma sessão
• Armazenamento de ideias, organização de mais do que uma sessão
• Os participantes podem estar presentes ao mesmo tempo mas não é obrigatório
• Peritos externos nas matérias podem ser convidados a juntar-se ao grupo
Desafios
• A pesquisa de ideias assíncrona exige maior disponibilidade de tempo. Defina
um prazo antecipadamente
• A resolução de problemas através de trabalho remoto possivelmente não é
tão criativa como as discussões em grupo – O trabalho em equipa liberta mais
energias do que o trabalho remoto e assíncrono
• Desafios para o moderador – tem que supervisionar o processo e as regras
• Exige disciplina dos participantes
• Os participantes têm que seguir o processo de geração de ideias de forma
contida e online
• Os resultados podem ser sumariados e distribuídos entre os participantes
Ferramentas de Brainstorming
Na secção “Salas de Inovação”, em www.innosupport.net é apresentada a ferramenta
brainreactions.net. Aqui encontra disponível um tutorial e um link que o encaminha,
directamente, para a aplicação.
www.brainreactions.net
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Recursos
www.innosupport.net Modulos 4.2 Brainstorming e 4.3 Brainwriting
Website Brainreactions
www.brainreactions.net
Website „Wer denkt Was“ (em Alemão)
www.werdenktwas.de
Website brainr.de
www.brainr.de
Website bubbl.us
bubbl.us
Dicas e Truques
Até o brainstorming online tem que ser devidamente planeado. Deve haver um
moderador que “marque o ritmo”. No caso do brainstorm assíncrono, deve ser
estabelecido um limite temporal.
Estabeleça regras (i.e, proibir avaliação ou “pré juízos” sobre ideias existentes), no
início
Antecipadamente, faça uma breve introdução à ferramenta e sua utilização
O grupo de participantes deve ser pequeno
O brainstorm online permite visualizar as ideias de outros participantes e utilizá-las
como ponto de partida ou input para as suas próprias ideias criativas.
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2.Mind Mapping
Histórico
Um mind map é um diagrama utilizado para representar palavras, ideias, tarefas ou
outros, relacionados com e organizados em torno de uma ideia ou palavra chave. Os
mind maps são utilizados para gerar, visualizar, estruturar e classificar ideias e como
apoio no estudo, organização, resolução de problemas, tomada de decisão e escrita.
Os elementos de um determinado mind map são organizados intuitivamente de
acordo com a importância do conceito, e são classificados em grupos, ramificações
ou áreas, com o objectivo de representar ligações semanticas ou outras entre partes
da informação. Os mind maps podem, também, apoiar na recordação de memórias
existentes.
Através da representação de ideias de forma radial, gráfica e não linear, os mind maps
incentivam uma abordagem brainstorm ao planeamento e organização de tarefas.
Através das ramificações, um mindmap representa estruturas hierarquizadas em
árvore, a sua organização radial rompe com a prioritização de conceitos associados a
hierarquias representadas através de sinais visuais mais lineares. Esta orientação para
o brainstorming incentiva os utilizadores a enumerar e ligar conceitos sem tendência
para começar com um determinado enquadramento conceptual.
O mind map pode ser contrastado com a ideia similar de mapeamento de conceitos.
O primeiro é baseado em hierarquias radiais e estruturas em árvore denotando
ligações com um conceito central, enquanto que o segundo é baseado em ligações
entre conceitos de acordo com padrões mais diversos.
Melhores práticas/aplicações
• Resolução de problemas
• Desenho de enquadramentos/esquemas
• Colaboração anónima
• Casamento“ de palavras e imagens
• Expressão individual de criatividade
• Condensação de material num formato conciso e memoravel
• Construção de equipas ou actividades de criação de sinergias
• Melhorar a moral no trabalho
Vantagens
• Método de recolha de notas muito superior
• Utilização de todas as competências dos cortices direito e esquerdo do cérebro
humano
• Distinção de palavras ou ideias, com cores e simbolos
• Maior criatividade no registo de ideias e informação
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•

Associação de palavras e imagens

Desafios
• Os participantes devem concordar com todas as ideias geradas
• Organização de uma grande quantidade de informação a partir de um mind map
• Aplicação de uma técnica não familiar
Ferramentas de Mind Mapping
A nossa secção „Salas de Inovação“ no portal Innosupport www.innosupport.net
disponibiliza e descreve dois softwares mind map:
(1) MindMeister
http://www.mindmeister.com

(2) Bubbl
http://www.bubbl.us
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Recursos
• Introdução ao MindMeister e Bubbl em www.innosupport.net
• Como desenhar um mind map: http://www.mindtools.com/pages/article/
newISS_01.htm
• Website do inventor do mind map: http://www.thinkbuzan.com/
• Uma grande variedade de exemplos de mind map: http://www.mind-mapping.
co.uk/mind-maps-examples.htm
Dicas e Truques
• Eliminar distracções do ambiente. Comece a sua sessão num ambiente
sossegado e iluminado, onde não seja perturbado até ter terminado.
• Eliminar todas as distrações de papel/digitais. Se estiver a contruir o seu mind
map no computador, desligue MSM, e-mail, Kazaa e tudo o que tenha aberto,
excepto o software de mindmapping. É demasiado fácil fazer pequenas pausas
que se transformam num desperdicio de tempo. Se estiver a utilizar folhas de
papel, assegure-se que a sua secretária esteja limpa de tudo excepto do papel e
do seu material de escrita.
• Comece com uma boa questão ou ideia. Pense nos seus objectivos para a sessão
e comece com uma ideia definida com precisão, que o irá ajudar a desenvolver
o seu trabalho.
• Comece com um objectivo mas sinta-se livre para se desviar dele. À medida
que o seu brainstorm cresce, siga a sua criatividade e expanda-a como quiser.
Não se sinta restringido pela „bolha“ no centro, porque esta é apenas um ponto
de partida
• Não tente faze-lo de forma demasiado limpa e profissinal. Lembre-se de que
está a fazer isto para si, por isso não há razão para restringir a sua criatividade.
• Escreva todos pensamentos e ideias „mais ou menos decentes“ que lhe
ocorrerem. Não avalie demasiado as suas ideias antes de as escrever, porque
mais tarde pode mudar de ideias e arrepender-se de não as ter registado.
• Códigos de cor, rabiscos, tracejados e faça tudo o mais que quiser no seu
brainstorm, se o ajudar a obter uma melhor compreensão. Uma vez mais, não
tem que ser certinho. Pense no seu brainstorm como arte e aja com criatividade.
• Se precisar, familiarize-se com os materiais antes do início da sessão, mas
tente não prejudicar a sua criatividade durante o seu brainstorming, pela leitura
de livros e textos.
• Comece agora mesmo! Use ferramentas tais como a MindMaster ou Bubbl, e
comece o seu brainstorm. A melhor altura para começar é o mais cedo que puder
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3. Processadores de Texto Colaborativos
Histórico
Um editor colaborativo é um tipo de software colaborativo que permite que várias
pessoas editem um ficheiro utilizando diferentes computadores. Existem dois tipos
de edição colaborativa: em tempo real e em tempo “não real”. Edição colaborativa
em tempo real é sincrona (simultanea), o que significa que os utilizadores podem
editar o mesmo ficheiro ao mesmo tempo. Edição colaborativa em tempo “não real”
é assíncrona, o que significa que os utilizadores não editam o mesmo ficheiro ao
mesmo tempo. Os editores colaborativos em tempo real, geralmente, permitem a
edição tanto sincrona como assincrona em qualquer situação (Tradução da fonte:
wikipedia).
Existem vários tipos de software gratuito disponiveis que são executados através do
browser de Internet do utilizador. Isto significa que não são exigidos downloads nem
ocorrem problemas de incompatibilidades com diferentes versões, firewalls, etc.
Os processadores colaborativos de base Web podem ser utilizados como ferramentas
assíncronas que apoiam todos os co-autores na partilha e actualização do mesmo
documento. Em tais casos, os utilizadores têm que concordar numa hora para uma
reunião para trabalho conjunto.
Tome nota:
• Se utilizado de forma assíncrona, deverá existir um proprietário do ficheiro que
irá criar a versão final do documento
• Os participantes têm que seguir os procedimentos e regras acordados.
• É muito recomendada a utilização de identificação de versões do documento.
• Os participantes e formadores podem ter que praticar a utilização da aplicação.
• Poderão verificar-se atrasos devido a tráfegos da Internet.
• Melhores práticas/aplicações
• Desenvolvimento partilhados e revisão de documentos.
Vantagens
• Gratuito, de fácil acesso e simples utilização para co-autorias
• De fácil importação/exportação para ficheiros MS Office
• Disponibiliza imediato feedback e troca de opiniões
• Disponibiliza a possibilidade de arquivar e recuperar diferentes versões do
documento
• Os participantes não necessitam de se deslocar para o local de uma reunião
• Não implica custos de deslocação e subsitência
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Desafios
• Dificuldade em garantir a confidencialidade dos documentos
• Pode ser dificil rastrear todas as diferentes versões do documento.
Ferramentas de Processadores de Texto Colaborativos
A nossa secção „Salas de Inovação“ do portal Innosupport www.innosupport.net
disponibiliza e descreve dois processadores de texto colaborativos:
(1)
Zoho Writer
http://writer.zoho.com/

(2) Google docs
http://docs.google.com/

Após o registo, pode:
• Criar e editar documentos a partir de qualquer local, utilizando o editor WYSIWYG.
• Colaborativa e simultaneamente editar documentos.
• Fazer o download e actualização de documentos existentes (doc, xls, ppt, html,
etc.).
• Partilhar documentos com a sua equipa.
No Google Docs, cada documento tem o seu proprietário, que atribui direitos de
acesso a outros membros da equipa (apenas de leitura, edição). A qualquer momento,
apenas um utilizador deverá ter direitos de edição, enquanto que os restantes podem
ler. De outra forma torna-se muito dificil manter o rasto de alterações e criar versões
consistentes do documento. O proprietário pode, consecutivamente, ceder o direito
de edição dentro do grupo.
O Zoho “tranca” o parágrafo que alguém esteja a editar, marca-o através de um
histórico de cores e permite que outros editem outros parágrafos do mesmo
documento. O controlo do trabalho é mais fácil.
Recursos
http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_text_editor
http://apps.google.com
http://www.zoho.com
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Dicas e Truques
•

•
•
•
•
•
•
•

O Zoho permite o acesso e edição de documentos existentes, mesmo sem uma
ligação de Internet. A edição de documentos offline será sincronizada quando se
estiver online.
Os documentos podem ser facilmente partilhados entre as aplicações Zoho e
Google.
Acorde uma data e hora para uma sessão conjunta, convide os participantes
individualmente, informe sobre os objectivos.
Monitorize e facilite a sessão.
Mantenha o número de participantes pequeno.
Dê, aos participantes, tempo para dar contributos, tenha atenção a participantes
que possam ter menos habilidades na utilização do PC.
Ambas as aplicações são constantemente actualizadas e novas opções são
integradas
Tanto o Zoho como o Google disponibilizam mais ferramentas colaborativas
para além dos processadores de texto – ver
http://apps.google.com
http://www.zoho.com
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4.Whiteboards
Histórico
Whiteboards electrónicos ou Whiteboarding são termos que descrevem um
software de base Web. A utilização deste tipo de software permite que um número
determinado de pessoas, trabalhe conjuntamente online, a partir de diferentes
localizações, num documento, discuta um website, desenhe esquemas, etc.
Atenção: as aplicações whiteboards não são serviços de partilha de ecrãs nem são
serviços de video e conversação.
Assim, não pode discutir com outra pessoa algo que tenha no ecrã do seu PC. Tem que
fazer o upload do objecto a ser discutido, num whitboard electrónico, à semelhança
de um quadro de uma sala de aula.
Existem vários tipos de software gratuito disponíveis que funcionam através do
browser do utilizador. Isto significa que não são exigidos downloads nem que possam
existir problemas com versões, firewalls, etc.
Os whiteboards de base Web são ferramentas sincronas que envolvem todos os
participantes convidados, que se encontram online simultaneamente, e que, muitas
vezes, interagem ao mesmo tempo. Isto permite uma interacção muito dinâmica
e rápida. Os participantes quase não têm tempo para reflectir sobre um tópico
ou questão. Para evitar isto, os formadores ou líderes de grupos podem preparar,
antecipadamente, os participantes com questões ou tópicos especificos de discussão.
As sessões em Whiteboard acontecem em tempo „real“ e por isso, é necessário definir
regras e procedimentos claros.
Melhores práticas/aplicações
• Discussões de grupo ad-hoc (de preferência com grupos pequenos), por exemplo,
sobre abordagens para a resolução de problemas, estruturas de projectos, etc.,
quando não são possíveis reuniões pessoais
• Ferramenta eficaz em „one-to-one“
Vantagens
• Gratuita, de fácil acesso e de fácil utilização para participantes e formadores
• Fornece resposta imediata e troca de opiniões
• Permite a manutenção de transcrições
• Os participantes não precisam de se deslocar para um local de reunião
• Não implica custo de deslocação e subsistência
Desafios
• Pode ser dificil manter o focus das discussões
• Os participantes não podem observar expressões faciais, tom de voz ou
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•
•
•
•
•

expressões corporais, o que pode causar mal-entendidos
Pode ser dificl perceber quando é que os participantes terminaram o seu
contributo
Os participantes têm que definir uma hora para a reunião em whiteboard
Os participantes têm que seguir as regras e procedimentos definidos
Os participantes e formadores podem ter que treinar a utilização das aplicações
whiteborad
As conversas podem ser retardadas pelo tráfego da Internet

Ferramentas Whiteboard
A nossa secção „Salas de Inovação“, no portal Innosupport www.innosupport.net
disponibiliza e descreve dois softwares whiteboard:
(1)
Twiddla
www.twiddla.com

3
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(2)
Dabbleboard
www.dabbleboard.com

Os websites dos whiteboards disponibilizam visitas guiadas sobre a utilização das
aplicações.
Recursos
Introdução ao Twiddla e Dabbleboard em www.innosupport.net
15 Ferramentas gratuitas para colaboração online
http://sixrevisions.com/tools/15-free-tools-for-web-based-collaboration/
Whiteboards interactivos de base Web (tech-logg)
http://techlogg.blogspot.com/2007/03/web-based-interactive-whiteboards.html
Dicas e Truques
• Identifique os seus objectivos e planeie a utilização do whiteboard para o seu
processo de resolução de problema ou formação
• Defina regras de etiqueta e segurança e incentive a utilização de „emoticons“
• Faça uma introdução prática para todos os que não estejam familiarizados com
a aplicação
• Defina a data e hora da sessão, convide os participantes individualmente,
comunique os objectivos
• Monitorize e facilite a sessão para manter os participantes focalizados nos tópicos
• Mantenha o número de participantes reduzido
• Dê espaço, aos participantes, para contribuir, tenha noção que alguém pode ter
menos facilidade na utilização do PC
• Sumarize os principais pontos no final da sessão
• Guarde uma transcrição da sessão
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5. Sondagens Online
Histórico
De acordo com a definição Wikipedia “ uma sondagem online é uma sondagem
através da qual os participantes comunicam respostas via Internet, normalmente,
através do preenchimento de um questionário num página Web. As sondagens
online podem permitir a participação de qualquer pessoa, ou podem ser restrictas a
uma amostra seleccionada de um painel mais alargado”.
Uma sondagem online é um tipo de sondagem de acesso aberto. Estas sondagens
podem estar disponiveis numa página Web, para todos os interessados em participar,
ou podem ser restrictas a um grupo alvo especifico, através da utilização de links e
passwords.
As utilizações para os softwares de sondagens online são muitos:
• Agendar eventos
• Fazer escolhas
• Recolher informação através de questionários estruturados
• Identificar tendências
• …e muitas outras
Através de uma rápida pesquisa na Internet, podem ser encontradas muitas
aplicações gratuitas para sondagens online, exigindo apenas um simples registo sem
qualquer exigência de downloads de quaisquer tipos de software.
São contraditórias as opiniões quanto ao rigor dos resultados obtidos com as
sondagens online. Alguns questionam a qualidade cientifica dos resultados, com base
na dificuldade de controlo da amostra de participantes e da sua representatividade
da população, enquanto outros defendem que os resultados obtidos não são menos
precisos do que aqueles obtidos através de questionários telefonicos. Contudo,
existem algumas dicas e truques que podem ser utilizados, de forma a obter
informação importante.
Devidamente utilizadas, as sondagens online podem ser uma ferramenta eficaz para
aumentar o trafego dos Websites.
Melhores práticas/aplicações
• Recolha de informação em grupos controlados, em vez da utilização de
entrevistas pessoais
• Identificação de tendências e tomada de opções
• Recolha de informação, eg avaliação de serviços, junto de utilizadores distantes
Vantagens
• Fácil de utilizar
• Eficaz na recolha de informação num curto período de tempo
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•
•
•
•

Solução simples para a recolha de informação junto de público situado em
diferentes áreas geográficas
Barato ou, em alguns casos, gratuito
Permite o tratamento estatístico
Se colocado na forma de sondagem aberta ao público, a informação recolhida
representa a opinião dos individuos mais interessados

Desafios
• Se não for controlado, pode ser recolhida informação imprecisa e perder-se
informação relevante
• É importante a definição de questões simples e claras, se possível, de resposta
fechada
• Depois de concluido o preenchimento de um questionário, não é possível
adicionar nova informação ou corrigir informação inserida.
• Os participantes das sondagens online, em particular as sondagens de livre
acesso, podem não ser representativos da população e, consequentemente, da
opinião geral.
Ferramentas de Sondagem Online
A nossa secção „Salas de Inovação“ no portal Innosuppot www.innosupport.net
disponibiliza e descreve três páginas de sondagem online:
(1) Doodle
www.doodle.com
(2) Polldaddy
www.polldaddy.com
(3) Micropoll
www.micropoll.com
Os Websites de sondagem online disponibilizam visitas guiadas ou exemplos simples,
modelos e orientações para apoiar o cliente na utilização das aplicações
Recursos
Sondagens online: Encontre os melhores softwares para as suas necessidades
http://www.labnol.org/internet/best-web-polling-software/6207/
“Porque funcionam as sondagens online?”
http://tools.devshed.com/c/a/Website-Content/Why-Online-Polls-Work/
Websites de sondagens online
http://web.informer.com/online+poll
Melhores práticas para sondagens online
http://www.ojr.org/ojr/stories/071210niles/
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Dicas e Truques
Antes da aplicação do questionário, identifique o grupo de participantes
Aplique o questionário a grupos alvo especificos e pré-definidos, informados acerca
dos objectivos do questionário
Obtenha o apoio de consultores na aplicação dos questionários
Utilize questões de resposta fechada, tais como a classificação de questões ou
escolhas múltiplas
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Conclusões e recomendações
Um dos aspectos chave para o desenvolvimento de competências de inovação nas
PMEs é remoção de barreiras à participação em formação. É sabido que as PMEs
querem reduzir os seus custos com formação, precisam de aprendizagem “justin-time” e precisam de manter a continuidade do seu negócio. Assim, exigem a
interrupção mínima das suas actividades diárias causada pela afectação de tempo
a formação. As PMEs esperam um rápido impacto da formação em termos de
competências de inovação nos seus colaboradores e gestores.
A Plataforma InnoSupport tem sido desenvolvida com um elevado enfoque nas
PMEs. Esta disponibiliza muitas oportunidades de aprendizagem para especialistas e
pessoal executivo de PMEs, para estudantes e formadores. Muitas das ferramentas e
opções de aprendizagem debatidas neste guia não se encontrariam disponíveis há
dez anos atrás, e existem poucas dúvidas de que tecnologias adicionais e ferramentas
online que podem apoiar a aprendizagem online e aprendizagens combinadas estão
no horizonte.
Os benefícios da utilização da Plataforma InnoSuport para as PMEs, tais como
a satisfação da aprendizagem e compreensão dos materiais juntamente com a
disponibilidade 24 horas dos recursos de aprendizagem e ferramentas colaborativas,
são boas razões para que estas explorem a Plataforma. A crescente eficácia, redução
de tempo de formação e a capacidade de facilmente se actualizarem materiais de
formação são motivos adicionais.
As experimentações demonstraram ainda que os participantes preferem uma
abordagem de “Aprendizagem Combinada”. Assim, as recomendações seguintes são
dirigidas a
(a) PMEs que gostariam de organizar uma “Formação Combinada” utilizando a
Plataforma InnoSupport e
(b) Formadores que gostariam de oferecer formação utilizando a Plataforma
InnoSupport.
Recomendações às PMEs:
• Procure um formador experiente capaz de ajustar o “seu” curso de formação
combinada ou workshop (especial para o seu sector, produtos e serviços) às suas
necessidades, utilizando a Plataforma InnoSupport.
• Comece a criar redes, na formação, com outras empresas, formadores,
organizações sectoriais, Câmaras de Comércio, etc. com o objectivo de
desenvolver comunidades de aprendizagem, criar grupos de aprendizagem que
se permitam a obtenção de massa critica e crie planos de “Formação Combinada”
eficazes em termos de custos e mais atractivos para formadores assim como para
utilizadores.

39

•
•

Considere a possibilidade de parcerias de formação entre a sua empresa e
empresas maiores.
Partilhe as suas experiências com outros utilizadores da plataforma. Utilize as
funcionalidades para comentários e/ou upload de materiais de aprendizagem,
estudos de caso, etc.

•
Recomendações a formadores:
• Explore todas as possibilidades de aprendizagem e colaboração na Plataforma
InnoSupport.
• Envolva as PMEs no processo de análise de necessidades e de desenvolvimento
do curso ou workshop utilizando a Plataforma InnoSupport.
• Compreenda as barreiras práticas à formação das PMEs, encontre soluções para
as reduzir e evite-as.
• Deve ser prestado apoio às PMEs interessadas na identificação de apoio financeiro
para a formação. Pense em redes, junte PMEs com necessidades de formação
similares.
Os parceiros do projecto esperam que as perspectivas mais globais e exemplos
específicos disponíveis neste guia e no Website do projecto – www.innoskills.
net e www.innosupport.net – o ajudem a aplicar as várias opções da Plataforma
InnoSupport no seu contexto de trabalho.

