
GESTÃO DA INOVAÇÃOGESTÃO DA INOVAÇÃOGESTÃO DA INOVAÇÃOGESTÃO DA INOVAÇÃO



AGENDAAGENDA

1. IDT Consulting

2. Gestão da Inovação: importância e ferramentas

3. Promoção da Criatividade e Gestão de Ideias

4. Diagnósticos Estratégicos de Inovação

5. Implementação de Sistemas de Gestão da IDI

6. Parcerias e Projectos I&DT com Universidades

7. Formação Avançada em Gestão da Inovação

8. Mecanismos Financeiros de apoio à Inovação



IDT CONSULTINGIDT CONSULTING

Uma nova forma de ser……Uma nova forma de ser……

Uma nova forma de actuar……Uma nova forma de actuar……

Uma nova forma de gerir……Uma nova forma de gerir……

Consultoria Consultoria 
Financeira e de Financeira e de 

GestãoGestão

Projectos de Projectos de 
Inovação e I&DTInovação e I&DT

Ser criativo, actuar com criatividade, gerir a criatividade!

Ser inovador, actuar com inovação, gerir a inovação!

Desenvolvimento Desenvolvimento 
de Competênciasde Competências

Implementação Implementação 
de Sistemasde Sistemas



IDT CONSULTINGIDT CONSULTING

Consultoria Financeira e de GestãoConsultoria Financeira e de Gestão Projectos de Inovação e I&DTProjectos de Inovação e I&DT

� Estudos de Mercado

� Estratégias de Internacionalização

� Candidaturas a programas de Incentivos
(QREN, PRODER, SIFIDE, MODCOM, entre outros) 

� Diagnósticos e Planos Estratégicos de Inovação

� Apoio à Concepção de Produtos e Serviços

� Análise e Preparação de Patentes

� Auditorias de Inovação(QREN, PRODER, SIFIDE, MODCOM, entre outros) 

� Estudos de Viabilidade Económica e Financeira

� Auditorias de Inovação

� Formação - Acção em Inovação

Desenvolvimento de CompetênciasDesenvolvimento de Competências Implementação de SistemasImplementação de Sistemas

� Formação Profissional

� Formação Avançada à Medida

� Workshops � Sistemas de Gestão da Qualidade

� Sistemas de Gestão da Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação (IDI)



IDT CONSULTINGIDT CONSULTING

A filosofia de trabalho……

Rede de consultores 
e peritos técnicos

Parcerias: clientes 
e fornecedores

A inovação é a chave para o sucesso A inovação é a chave para o sucesso 
no mercado globalizado e altamente no mercado globalizado e altamente 

competitivocompetitivo

Acompanhamento 
personalizado e dinâmico

Ligações fortes 
com actividades de I&D



GESTÃO DA INOVAÇÃOGESTÃO DA INOVAÇÃO

INOVAÇÃO INOVAÇÃO PARA QUÊ?PARA QUÊ?

Competência chave do desenvolvimento Competência chave do desenvolvimento 

pessoal, social e económico

�� Para gerar valor!Para gerar valor!

“As empresas sexy são mais competitivas”“As empresas sexy são mais competitivas”“As empresas sexy são mais competitivas”“As empresas sexy são mais competitivas”“As empresas sexy são mais competitivas”“As empresas sexy são mais competitivas”“As empresas sexy são mais competitivas”“As empresas sexy são mais competitivas”



GESTÃO DA INOVAÇÃOGESTÃO DA INOVAÇÃO

“Não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a mais inteligente, mas sim a que melhor se adapta à mudança” “Não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a mais inteligente, mas sim a que melhor se adapta à mudança” 

Charles DarwinCharles Darwin

Marketing

As iniciativas inovadoras originam
novos produtos, serviços eINOVAÇÃOINOVAÇÃO Processo

Organizacional

Produto novos produtos, serviços e
processos, sustentando assim o
crescimento a médio e longo prazo



GESTÃO DA INOVAÇÃOGESTÃO DA INOVAÇÃO

Os grandes benefícios: Crescimento e Competitividade



GESTÃO DA INOVAÇÃO: FerramentasGESTÃO DA INOVAÇÃO: Ferramentas

� Promoção da criatividade e gestão de ideias

� Diagnósticos estratégicos de inovação

� Implementação de sistemas de gestão da IDI (investigação, Desenvolvimento e Inovação)� Implementação de sistemas de gestão da IDI (investigação, Desenvolvimento e Inovação)

� Parcerias e desenvolvimento de projectos de I&DT  em conjunto com Universidades

� Mecanismos financeiros de apoio à inovação

� Formação avançada em gestão da inovação



Promoção da criatividade e gestão de ideiasPromoção da criatividade e gestão de ideias

CriatividadeCriatividade: 
Matéria-prima da inovação, 

ideias ……
� Brainstorming

� Mapas mentais

InovaçãoInovação: criatividade aplicada com 
sucesso, com resultados…

� Seis Chapéus de Bono

� Pensamento criativo colectivo on-line

� Etc.

A formação é essencial!!A formação é essencial!!



Promoção da criatividade e gestão de ideiasPromoção da criatividade e gestão de ideias

Não se pode fomentar a criatividade e a inovação numa 

empresa se nada de fundamental mudou no seu modo de 

funcionamento, porque falar de criatividade e de inovação é 

falar de MUDANÇA…

Porque se fizermos sempre tudo da 

mesma forma, obteremos sempre os 

mesmos resultados.



Diagnósticos estratégicos de inovaçãoDiagnósticos estratégicos de inovação

Levantar os problemas, necessidades e prioridades das empresas, no seu âmbito

geral, e nos seus diversos sectores, obrigando por outro lado, a repensar o seu

posicionamento no mercado.

ORIENTAÇÃO COMPETITIVA DA EMPRESAORIENTAÇÃO COMPETITIVA DA EMPRESA

Plano de acção a curto e médio/longo prazoPlano de acção a curto e médio/longo prazo



Diagnósticos estratégicos de inovaçãoDiagnósticos estratégicos de inovação

ORIENTAÇÃO COMPETITIVA DA EMPRESAORIENTAÇÃO COMPETITIVA DA EMPRESA

� Pontos fracos e pontos fortes, incluindo componentes financeira, técnica e 
de posicionamento de mercado

� Plano de acção a curto e a médio/longo prazo

� Ferramentas de apoio à implementação do plano



Implementação de SistemasImplementação de Sistemas de Gestão da IDIde Gestão da IDI



Implementação de SistemasImplementação de Sistemas de Gestão da IDIde Gestão da IDI

� SG:IDI – NP 4457:2007

Gestão da Investigação, Gestão da Investigação, 

Desenvolvimento e InovaçãoDesenvolvimento e Inovação

A formação é essencial!!A formação é essencial!!

Desenvolvimento e InovaçãoDesenvolvimento e Inovação



Implementação de SistemasImplementação de Sistemas de Gestão da IDIde Gestão da IDI

• Potenciar a inovação de forma planeada, estruturada, como um activo estratégico da empresa;

• Desenvolver processos e serviços inovadores, com projectos de IDI de elevada qualidade técnica;

• Adoptar uma gestão por objectivos controlando recursos;

•Medir os efeitos das actividades IDI e valorizar os seus resultados;

• Envolver os colaboradores e melhorar a interacção entre departamentos;• Envolver os colaboradores e melhorar a interacção entre departamentos;

• Preparar os recursos humanos para inovar;

• Promover a gestão de ideias e do conhecimento;

• Identificar oportunidades de melhoria e implementar correcções;

• Controlar eficazmente ciclos de vida de produtos/serviços;

• Responder a solicitações de clientes e reagir a ciclos/eventos de natureza económica.



Parcerias e projectosParcerias e projectos I&DT com UniversidadesI&DT com Universidades

CRIATIVIDADECRIATIVIDADE

Investigação Investigação 
& & 

INOVAÇÃOINOVAÇÃO

& & 
Desenvolvimento tecnológicoDesenvolvimento tecnológico

Universidades:Universidades: fontes de geração 
de conhecimento, experiência em 
I&DT e transferência de Know-How



Formação avançada em gestão da inovaçãoFormação avançada em gestão da inovação

� FormaçãoFormação parapara gestoresgestores ee colaboradorescolaboradores intermédiosintermédios emem áreasáreas especificasespecificas::

gestão de ideias, técnicas de estímulo da criatividade, desenvolvimento de

produtos e serviços inovadores, propriedade intelectual, metodologias de

investigação e desenvolvimento pessoal

FormaçãoFormação –– AcçãoAcção emem gestãogestão dada inovaçãoinovação
(Apoio por consultores especializados, nas (Apoio por consultores especializados, nas 

áreas  “áreas  “críticascríticas” da empresa)” da empresa)



Sistema de Incentivos às empresas no âmbito do QRENSistema de Incentivos às empresas no âmbito do QREN

� Projectos I&DT: Geração de novos conhecimentos; Desenvolvimento de novos
produtos/serviços; Parcerias com Universidades; Implementação de sistemas IDI;
etc.

� Projectos Inovação: Diagnósticos estratégicos ; Aquisição de equipamentos
inovadores; Desenvolvimento de novos produtos/serviços; Parcerias com

Mecanismos financeiros de apoioMecanismos financeiros de apoio à inovaçãoà inovação

inovadores; Desenvolvimento de novos produtos/serviços; Parcerias com
Universidades; etc.

� Projectos Qualificação/Internacionalização: Diagnósticos estratégicos;
Implementação de sistemas IDI; Posicionamento em novos mercados; etc.

7º Programa Quadro de I&DT7º Programa Quadro de I&DT

� Projectos de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em conjunto com
parceiros Europeus (Empresas e Universidades)



Mecanismos financeiros de apoioMecanismos financeiros de apoio à inovaçãoà inovação

SIFIDESIFIDE

� Sistema de Incentivos Fiscais à I&D empresarial: dedução no IRC dos

investimentos resultantes das actividades de I&D

PROGRAMA POTENCIAL HUMANO (POPH) NO ÂMBITO DO QRENPROGRAMA POTENCIAL HUMANO (POPH) NO ÂMBITO DO QREN

CRÉDITO BANCÁRIO DE APOIO AO INVESTIMENTOCRÉDITO BANCÁRIO DE APOIO AO INVESTIMENTO

� Qualificação dos Recursos Humanos: Formação avançada na área da gestão da

inovação; Formação-acção, etc.

� Linha de Crédito “QREN- Investe: apoio à execução de projectos QREN aprovados



GERIMOS A SUA INOVAÇÃO!


