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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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De 16 a 20 de abril de 2018, a Social Value UK organizou a segunda reunião transnacional do Projeto ROI, 

promovido pela Technická Univerzita v Košiciach (Universidade Técnica de Kosice). A TUKE, coordenador 

deste projeto, desenvolveu a agenda de trabalho e coordenou os compromissos dos diversos parceiros. 

Durante a reunião, os parceiros discutiram e trabalharam no desenvolvimento de um modelo abrangente de 

cálculo do Retorno do Investimento (ROI), que inclui os valores financeiros e sociais da ALT – Aprendizagem no 

Local de Trabalho e do Sistema de Aprendizagem na perspetiva das PMEs. A integração de aspetos sociais no 

desenvolvimento do modelo foi possível graças à uma formação prévia, que os parceiros receberam, de 17 a 

19 de abril, precisamente, sobre o valor social e o Retorno Social do Investimento (SROI) promovido pela 

Social Value UK. Após a reunião, os parceiros têm trabalhado a distância e em parceria para criar uma 

ferramenta online para as PME compreenderem melhor o valor potencial do sistema de aprendizagem e da 

aprendizagem no local de trabalho. 

 

A próxima reunião do projeto está agendada para os dias 2 e 3 de outubro de 2018, nas instalações do 

CECOA, em Lisboa (Portugal). 

Veja o vídeo do ROI neste link. 

 

RESULTADOS DO PROJETO 

 

O QUE É O VALOR SOCIAL?     

Valor Social é o valor que as partes interessadas explicitam através das diversas mudanças nas suas 

vidas. Para alguns, esse valor é calculado com base nos valores de mercado. Enquanto que para outros 

são essenciais os Princípios do Valor Social, os elementos fundamentais para tomar decisões que têm 

em consideração outros valores sociais, como a igualdade, o bem-estar e a sustentabilidade ambiental. 

O ROI pretende integrar os Princípios do Valor Social para apoiar empreendedores e as PMEs no cálculo 

do ROI decorrente da Aprendizagem no Local de Trabalho e do Sistema de Aprendizagem. 

Descubra AQUI as últimas notícias sobre o Social Value UK e os 7 princípios! 

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! 

https://www.youtube.com/watch?v=2-q761bLjTk
http://www.socialvalueuk.org/

