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Formação em Inovação     Social 

vai entrar em ação 

No passado mês de novembro, sete parceiros Erasmus+ 
reuniram em Espanha, na cidade de Santander, para a 
primeira de um conjunto de reuniões, com o intuito de de-
senvolver e implementar um novo projeto sobre a utiliza-
ção da inovação social na aprendizagem em contexto de 
trabalho. 

Liderado por Leigh, presidente da Small Firms Enterprise 
Development Initiative Limited (SFEDI),  os parceiros defi-
nem a estratégia para o desenvolvimento dos diferentes 
resultados do projeto: um Kit de ferramentas de inovação 
social, uma plataforma de aprendizagem baseada na me-
todologia “gamification” conjuntamente com uma ferra-
menta de autoavaliação e um curso b-Learning.  

Segundo Leigh, “este é um importante projeto, que ajuda-
rá os formandos a converter a inovação social enquanto 
conceito teórico, numa abordagem prática para o desen-
volvimento de aprendizagem em contexto de trabalho”. 

Conheça os Parceiros 

A SFEDI reuniu um conjunto de parceiros oriundos de 
seis países diferentes, para desenvolver o projeto. Os 
parceiros incluem centros de Educação  e Formação Pro-
fissional (EFP) , empresas e indústria: 

 Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugal) 

 Trebag Szellemi Vagyon-Es Projektmendedzserkft 
(Hungria) 

 Associacion Instituto Europeo de Estudios Para la For-
macion y el Desarrollo (Espanha) 

 Centre for Advancement of Research and Development 
in Educational Technology (Chipre) 

 Exponential Training & Assessment Limited (Reino Uni-
do)  

 Meath Community Rural and Social Development Part-
nership Limited (Irlanda) 

Aviso legal: Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação (comunicação) 
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita. 

Parceiros na primeira de um conjunto de reuniões, em 

Santander, Espanha 

http://coopinproject.eu/
http://sfedigroup.com/
http://sfedigroup.com/
http://www.isq.pt/
http://www.trebag.hu/
http://www.documenta.es/index.php/es/
http://www.documenta.es/index.php/es/
http://www.unic.ac.c
http://www.unic.ac.c
http://www.exponentialtraining.com/


Resultados e Impacto do Projeto 

A inovação é uma fonte essencial para o crescimento da economia e competitividade. Este projeto, 

apoiado pelo Erasmus +, irá desenvolver um Kit de inovação social para auxiliar os formadores de EFP 
a experienciar os benefícios da utilização da inovação social no local de trabalho. 

Com este projeto, espera-se um aumento da consciencialização para as vantagens da implementação 
da inovação social no trabalho. O kit de materiais de aprendizagem irá incluir uma plataforma de apren-
dizagem virtual baseada em jogos—permitindo aos formadores de EFP e organizações aprender a im-
plementar inovação social no local de trabalho. 

O portal constituirá uma ferramenta de aprendizagem baseada na metodologia “gamification” e ajudará 

os participantes a desenvolver um leque de competências que inclui: pensamento estratégico, criação 
e gestão de ideias, trabalho colaborativo e desenvolvimento de diversidade em contexto de trabalho. 

Em conjunto com um programa de b-Learning, o “jogo” de inovação social e a ferramenta de exercícios 
interativos e autoavaliação, contribuiremos para que as empresas consigam um início rápido das suas 
estratégias de inovação social orientadas para o aumento de produtividade e desempenho.    

O que é a Inovação Social? 

Nos últimos anos, verificou-se um interesse conside-

rável em torno do conceito de inovação social. No en-
tanto, independentemente do interesse latente, não 
surgiu nenhuma definição comum de inovação social. 
Embora algumas definições sejam demasiado especí-
ficas e excluam muitos exemplos de inovação social, 
outras são tão abrangentes que incluem projetos e 
organizações que não se podem considerar particular-
mente inovadoras, mesmo sendo de certa forma soci-
ais. 

O projeto da Comissão Europeia, “ TEPSIE” , identi-
ficou cinco conceitos chave que se acreditam ser es-
senciais para descrever algo como inovação social: 
(1) envolvimento de algo novo; (2) deve envolver a 
implementação de ideias; (3) deve visar necessidades 
sociais; (4) deve contribuir para o desenvolvimento de 
soluções efetivas; e (5) deve aumentar a capacidade 
das pessoas e sociedade para tomar ações. 

Uma das definições de inovação social mais úteis 
foi dada pelo Center for Social Innovation da Stanford 
Graduate School of Business, que descreve a inova-
ção social como “o processo de inventar, garantir 
apoio e implementar novas soluções para necessida-
des e problemas sociais”. 

Próximos passos? 

 Lançamento do website do projeto,  março 

de 2018 (www.coopinproject.eu) 

 Desenvolvimento do curso ‘Inovação Soci-

al Aplicado” com seis módulos e um 

manual de formação, setembro de 2018 

 Desenvolvimento e lançamento da plata-

forma “gamification” sobre inovação 

social no local de trabalho, janeiro de 2019 

 Desenvolvimento do Kit de inovação social 

para FEP, fevereiro de 2019 

 Lançamento do projeto ferramenta de au-

toavaliação de inovação social, abril de 

2019 

 Eventos “mesas redondas de inovação so-

cial a nível nacional”, abril de 2019 

 Conferência do projeto no Reino Unido, 

setembro de 2019 

 Próximas Reuniões de Projeto: Feverei-

ro 2018 (Hungria), Irlanda (Maio 2018) 
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