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ROI é um projeto europeu que visa o 

desenvolvimento de uma ferramenta 

digital para calcular o retorno do 

investimento da aprendizagem no 

local de trabalho e no sistema de 

aprendizagem para as PMEs. 

 

DESCUBRA AS NOSSAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS! 
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TECHNICAL UNIVERSITY OF 

KOSICE (Eslováquia) 

IDEC (Grécia) 

CECOA – Centro de Formação 

Profissional para o Comércio e 
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SOCIAL VALUE UK (Reino 

Unido) 

KISMC (Bulgária) 

POLITEKNIKA IKASTEGIA 
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DLEARN (Itália) 

 

 

 

http://www.roiwbl.eu/
https://www.facebook.com/ROIWBL/?ref=settings
https://www.linkedin.com/groups/8645347
https://www.tuke.sk/wps/portal
https://www.tuke.sk/wps/portal
http://www.idec.gr/
http://www.cecoa.pt/
http://www.cecoa.pt/
http://www.cecoa.pt/
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ3O-S-NnYAhXBPRQKHRMgDSkQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.socialvalueuk.org%2F&usg=AOvVaw032eniv-RjYdodAzVhkBkY
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ3O-S-NnYAhXBPRQKHRMgDSkQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.socialvalueuk.org%2F&usg=AOvVaw032eniv-RjYdodAzVhkBkY
http://www.innovation-mc.com/
http://www.txorierri.net/
http://www.txorierri.net/
http://mycoin.eu/
http://www.dlearn.eu/
http://roiwbl.eu/


 
 

 
Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta comunicação apenas 

reflete os pontos de vista dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por 

qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida. “ROI da ALT e do Sistema de 

Aprendizagem”: 2017-1-SK01-KA202-035375 

O Projeto ROI teve início em 2017! A reunião de lançamento do projeto ocorreu no dia 10 de novembro de 

2017 em Košice, Eslováquia. A segunda reunião da parceria está prevista para Abril de 2018 em Liverpool, 

Reino Unido.  

De 17 a 19 de Abril, será realizado um curso de formação promovido pelo parceiro SOCIAL VALUE UK. O 

objetivo do curso é formar formadores sobre o RSI (Retorno Social do Investimento) e aplicar o conceito e a 

metodologia à aprendizagem no local de trabalho e no sistema de aprendizagem.  

No dia 20 de Abril de 2018, os parceiros do projeto juntar-se-ão para a 2ª Reunião Transnacional, também em 

Liverpool, para trabalhar o Modelo de Retorno sobre Investimento da ALT e o Sistema de Aprendizagem. 

 

 

RESULTADOS DO PROJETO 

 

O QUE É A APRENDIZAGEM NO LOCAL DE TRABALHO?     

A Aprendizagem no Local de Trabalho (ALT) é muitas vezes percecionada como um veículo poderoso 

para desenvolver as competências no local de trabalho e promover a produtividade dos colaboradores.  

Perceber o potencial da aprendizagem no local de trabalho exige que as empresas e os formandos se 

envolvam na aprendizagem baseada no trabalho que efetivamente aumente a produtividade.  

Compreender a dinâmica dos custos e dos benefícios da ALT e assegurar que estes se refletem na ALT é 

essencial para garantir que as empresas oferecem ALT de alta qualidade e que os formandos esta 

alternativa como uma boa opção de carreira atrativa. 

Descubra AQUI as últimas notícias sobre o Sistema de Aprendizagem em Aprendizagem no Local de 

Trabalho!  

Um modelo para o 
Cálculo do Retorno sobre 
o Investimento (ROI) da 
ALT e do Sistema de 
Aprendizagem para as 
PMEs. 

Um Guia de Boas 
Práticas dirigido às PMEs 
sobre como desenhar, 
implementar e 
monitorizar práticas de 
Aprendizagem rentáveis. 

Uma ferramenta 
digital para 
calcular o ROI. 

 

CONTACTE-NOS! 

 
hello@roiwbl.eu  
 
Assine a nossa newsletter! 
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