
Praia, 26 a 28 de Abril de 2016

Curso Prático de 

Gestão da Inovação

Uma marca Leadership Business Consulting

Inscrição

Como criar 
valor?

Porquê fazer o 
curso?

Num mercado competitivo, as 

empresas que se distinguem

são as que inovam!

Perceba que ferramentas 

dispõe para focar a criação de 

valor no cliente e inovar na 

estratégia da sua organização 

no caminho para o sucesso!

Quem deve
participar?

Benefícios

Para valores de inscrição de grupos 
contacte-nos:
academy@leadership-ba.com

1.ª inscrição: 750,00 EUR

2.ª inscrição: 600,00 EUR

www.portaldalideranca.pt

Com o apoio de:

Duração

3 dias
Horário

Laboral
08H30 – 16H30

A Leadership Business Academy é o centro de formação da marca

Focar a criação de valor no 
cliente

Perceber a inovação como 
uma responsabilidade 
conjunta da organização

Dominar conceitos,  
ferramentas  e estratégias 
de inovação

Empresários, gestores e 

quadros que pretendam 

pensar de forma diferente, 

gerir com criatividade e 

empreender com inovação

Faça a diferença através da 

inovação! 

Defina a estratégia 

inovadora da sua organização 

e mobilize para a mudança

Crie soluções “fora da 

caixa”

mailto:academy@leadership-ba.com


Curso Prático de
Gestão da Inovação

Johannesburg | Lisboa | Luanda | Madrid | Maputo | Praia | Porto | San Francisco

Para mais informações, contacte-nos.

Site: www.leadership-bc.com  
E-mail e inscrições: academy@leadership-
ba.com
Morada: Rua , 
Tel.: +244 924 303 903

Próximos Cursos:

Cabo Verde e EUA

• GSI - Global Strategic Innovation

(São Francisco - EUA)

23 a 27 de Maio | 5 dias

• Estratégia, Planeamento, 

Monitorização (Praia – Cabo Verde)

28 a 30 de Junho | 3 dias

• Liderança e Gestão para Executivos 

(Praia – Cabo Verde)  

11 a 13 de Outubro | 3 dias 

O que nos define 

 Impacto: formação focada nos 
resultados e na actividade dos 
clientes

 Formação operacional: com aplicação 
no dia-a-dia das organizações

 Experiência em 6 edições GSI em 
Silicon Valley, São Francisco, EUA

 + de 70 especialistas internacionais 
no nosso programa de inovação

 Metodologia inspirada nas 
abordagens do Stanford Research 
Institute (SRI) e da IDEO

www.portaldalideranca.pt

Com o apoio de:

Para mais informações, contacte-nos.

Site: www.leadership-bc.com  
E-mail e inscrições: 
academy@leadership-ba.com
Morada: Rua Infante D. Henrique
Ed. Império I - A, 21 RC Esq., 
Palmarejo, CP 912
Tel.: + 238 262 01 11

Conceito de design thinking

Processo do design thinking

As 10 faces da inovação

Pretotyping

Design Thinking

Modelo de inovação estratégica

Processo de certificação em inovação

Foco na criação de valor económico

Modelo Leadership para implementar a inovação nas

organizações

Implementação da Inovação nas Organizações

Conceito de elevator pitch

Características do elevator pitch

Highlights para um pitch eficaz

Componentes do elevator pitch

Treino práctico de elevator pitch

Inovação Aberta

Características e processos de inovação aberta

Redes sociais

Crowdsourcing

Crowdfunding

Exemplos e casos de inovação aberta

Inovação Estratégica

Processo de inovação

Criatividade, invenção e inovação

Tipos de inovação: processo, mercado, produto e modelo

de negócio

Dinâmica da inovação

Conceito de polinização

Elevator Pitch


