
Gestão da Inovação

PROGRAMA  FORMAÇÃO-AÇÃO



Estrutura  de  intervenção

Quem  são  os  destinatários?

O Projeto Dinamizar promovido pela
Confederação do Comércio e Serviços de
Portugal (CCP) e dinamizado pela
Associação de Comércio, Indústria, Serviços
e Turismo da Região de Leiria (ACILIS),
destina-se a elevar a capacidade
competitiva das micro e PME do comércio e
serviços, mediante um conjunto integrado
de ações de consultoria e formação que
visam, a curto, médio e longo prazo,
proporcionar um melhor desempenho das
mesmas.

Dimensão até 100 trabalhadores;  
Atividade nos setores do comércio e
serviços e sede nas NUT II Norte,
Centro ou Alentejo.

Micro, Pequenas e Médias empresas:

Apoio a conceder pelo Fundo
Social Europeu de 90% das

despesas elegíveis.

O  que  é?
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Contribuição privada
estimada 

Objetivo :

Reforçar a posição competitiva das PME e melhorar o seu desempenho ao nível de
conhecimentos necessários para que as mesmas possam maximizar os benefícios no uso da
inovação, através de abordagens e métodos, para criarem condições para uma maior
competitividade no mercado.

Linhas  Orientadoras :

Sensibilizar para a importância da gestão de inovação no contexto atual, identificando novas
oportunidades de negócio, com o intuito da utilização de conhecimentos de gestão da
inovação que permitam realinhar a estratégia da empresa para a criação de valor;
Entender a importância da gestão de inovação no contexto atual;
Utilizar conhecimentos de gestão da inovação que permitam realinhar a estratégia da
empresa para a criação de valor;
Identificar novas oportunidades de negócio;
Desenvolver ou adequar estratégias de inovação.

Estrutura  de  intervenção  e  investimento :

Horas de consultoria

Horas de formação

N.º de participantes
por empresa

100

75

3

Valor total estimado
do projeto 8 450€ + IVA*

845,00€

*Nota: O IVA do total do projeto (valor estimado: 1 943,50€; taxa
23%) é suportado pela empresa participante, sendo dedutível no
valor do IVA a entregar ao Estado.

Ações  a  desenvolver :

Noções gerais de gestão da inovação;
Utilização de soluções inovadoras para melhoria de processos de gestão;
As várias etapas do processo de inovação - antecipar o problema/desafio;
Criação de soluções de inovação e de um plano de inovação face ao diagnóstico realizado
(dimensão diagnosticada).



Mais informações e contactos: 

ACILIS - Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria
Av. Combatentes da Grande Guerra, 43 – 3º A, Apartado 1133, 2401-801 Leiria
244 860 970 | mail@acilis.pt | www.acilis.pt

TGA - Consultores de Gestão
Rua Álvaro P. Miranda Lote 47 nº 71, 1º-B, 2415-369 Leiria
244 823 986 | 968 448 810 | formacao@tga.pt | www.tga.pt

Participe e tenha uma equipa de consultores e
formadores experientes a trabalhar consigo.

EMPRESAS QUE MEXEM
SÃO EMPRESAS QUE CRESCEM!
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