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INOVAR PARA GANHAR: A INOVAÇÃO 

COMO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

     Oeiras, 9 de abril, 9h30 - 13h00 www.aerlis.pt 

 
 Sintra, 09 de Outubro | 14h30 - 17h 

  INSCRIÇÃO  

Participante Geral: 50€ 

Sócio da AERLIS ou de Entidade Filiada: 25€ 

Valor isento de IVA ao abrigo do nº 15 do Artº 9º do CIVA 

 

Oeiras - Rua S. Salvador da Baía, Edifício  AERLIS, 2780 - 017 Oeiras   Tel.: +351 210 105 000   Fax: +351 210 105 001   E-Mail: aerlisoeiras@aerlis.pt  

Sintra – Av. Almirante Gago Coutinho CESN, Edifico 6,  2710 – 418 Sintra  Tel.: +351 219 242 454  Fax: +351 219 243 644  E-Mail: aerlisintra@aerlis.pt  

Carregado – Torre, 2580 – 512 Carregado  Tel.:+351 263 860 260  Fax: +351 860 269  E-Mail: aerliscarregado@aerlis.pt  

 

ENQUADRAMENTO 

 

 

 

Parceria:  

 
             

 

 
“A inovação é a exploração, com sucesso, de novas ideias. 

Entenda-se por sucesso quando uma ideia atende às 

necessidades e expectativas do mercado, é viável do ponto 

de vista económico, é sustentável e oferece retorno 

financeiro a quem a utiliza.” 

 

VAMOS FALAR SOBRE INOVAÇÃO?  

A estratégia de inovação tecnológica e empresarial para 

Portugal, 2018-2030 visa melhorar a competitividade da 

economia portuguesa, reforçar a capacidade das empresas 

portuguesas e melhorar a atração de investimento 

internacional para Portugal, em áreas de forte criação de 

valor e com potencial para criação de emprego qualificado. 

Estes objetivos exigem mobilizar atores, ao nível do 

empreendedorismo e do investimento em novas empresas 

tecnológicas, na aceleração da digitalização da economia 

portuguesa e no reforço de estratégias colaborativas de 

inovação e transferência de tecnologia.  

 

1. A dinâmica da inovação 

2. As ideias atrás da inovação 

3. As pessoas que fazem inovação 

4. Obter os recursos para inovar 

5. Gestão e processo da inovação 

  ORADORES 

João Caldeira Cabral - Managing Partner da InoDev  

Formado em Engenharia Civil no IST, pós-graduado 

em Gestão de Empresas (programa PADE-AESE) e em 

Gestão da inovação (MIT- Sloan Business School).  

 

Fátima Freire – Associate Partner da Inodev 

Formada em Gestão de Empresas e Mestranda em 

Estratégias, Investimento e Internacionalização ISG. 

 

A InoDev ajuda empresas a despoletar e gerir a 

inovação em todas as suas dimensões de modo a 

adquirir um posicionamento estratégico diferenciador, 

maximizando os resultados e a rentabilidade global. 

Ajuda empresas independentemente da sua indústria, 

dimensão, origem ou antiguidade, a serem bem-

sucedidas, através da inovação. 

OBJETIVOS 

- Ajudar as empresas a despoletar e gerir inovação de 

modo a adquirir um posicionamento estratégico 

diferenciador, maximizando os resultados; 

- Dotar os participantes de ferramentas de modo a 

utilizarem a inovação como processo e instrumento de 

sucesso na gestão e nos negócios; 

- Capacitar os participantes para criar e desenvolver 

inovação, transformar pessoas, relações e organizações. 

 

  PROGRAMA 
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