ONLINE I Empresas Inovadoras: da Estratégia à Prática
DATAS
7*, 14, 21 e *28 de junho de 2022
* Sessão com a intervenção da COTEC

LOCAL
Online

HORÁRIO
14:30 - 18:00

DURAÇÃO
14 horas

PREÇO
Associado AEP: 180€
Outros: 200€

ENQUADRAMENTO
Num contexto complexo como aquele que as empresas enfrentam atualmente, as suas capacidades e competências de inovação são fatores críticos de sucesso.
Há claras evidências de que as empresas mais inovadoras são também as mais competitivas e resilientes, capazes de responder melhor aos desafios e
oportunidades dos mercados.
Para uma empresa ser inovadora, não basta ter boas capacidades para criar novos produtos, serviços ou mesmo processos.
A inovação deve estar presente em todas as dimensões da gestão, da estratégia às operações, da cultura interna às relações com os stakeholders.
Neste contexto, esta ação visa permitir aos participantes conhecer e aplicar, de forma integrada, perspetivas e ferramentas básicas de inovação que ajudem as suas
empresas a ser verdadeiramente inovadoras.
Esta ação resulta de uma parceria entre a AEP e a COTEC, utiliza a ferramenta Innovation Scoring como referencial principal (as empresas participantes poderão
realizar e obter feedback do seu auto-diagnóstico de inovação, a partir da aplicação desta ferramenta) e visa também apoiar empresas potencialmente interessadas
na obtenção do Estatuto Inovadora COTEC, recentemente criado.

OBJETIVOS
Dotar os participantes de competências básicas em:
- Diagnóstico de capacidades, competências e performance de inovação
- Definição de estratégias, culturas e sistemas organizacionais para a inovação
- Implementação de projetos e processos de inovação
- Colaboração para a inovação
- Avaliação de impactos da inovação

PROGRAMA
1. Criar capacidades e competências para a inovação
2. Implementar processos e projetos de inovação
3. Colaborar para inovar & Avaliar impactos da inovação
4. Auto-diagnóstico de inovação através da ferramenta Innovation Scoring

METODOLOGIA
- Sessões online, síncronas, nas quais os formandos interagem continuamente entre todos e com formador
- Apresentação de conceitos, ferramentas e referências.
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- Execução de atividades práticas
- Realização de auto-diagnóstico de inovação, através da utilização da ferramenta Innovation Scoring (COTEC) e do Estatuto Inovadora COTEC

FORMADORES
António Luís Ferreira
- Formação académica em Economia, Marketing e Gestão e Planeamento em Turismo
- Fundador e CEO da Gestão de Topo, Lda, empresa especializada na prestação de serviços de apoio ao desenvolvimento empresarial
- Mais de 20 anos de experiência como consultor, formador e gestor de projetos em áreas ligadas à gestão empresarial, incluindo na área da inovação
- Participou na conceção, implementação e avaliação de vários projetos ligados à área da inovação empresarial, tanto individuais como colaborativos

DESTINATÁRIOS
- Chefias de topo e intermédias de empresas
- Profissionais da área da inovação em empresas
- Outros profissionais com atividade na área da inovação empresarial

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
As CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO são aplicáveis às modalidades de formação presencial e online.
A inscrição pressupõe o conhecimento e aceitação das Condições Gerais de Participação, disponíveis em:
https://aeportugal.pt/pt/condicoes-gerais-de-participacao
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