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O ROI é um projeto europeu que visa 
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ferramenta digital para calcular o 
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aprendizagem no local de trabalho e 

do sistema de aprendizagem para as 

PMEs. 
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Os parceiros do projeto reuniram-se em Lisboa, nos dias 2 e 3 de outubro de 2018, para a 3ª reunião do 

projeto, organizada pelo CECOA. Durante estes dois dias de trabalho intenso, os parceiros do projeto 

coordenaram esforços para definir os custos e os benefícios na perspetiva das PMEs e que resultam das suas 

experiências de ALT e com o sistema de aprendizagem. O projeto pretende realmente oferecer aos 

empresários das PMEs um modelo de cálculo do ROI e do impacto positivo da mudança e aumentar a 

sensibilidade das empresas para o Retorno do Investimento positivo da ALT. O consórcio, com o apoio da 

COIN, parceiro tecnológico, começaram a definir a estrutura da ferramenta digital e a melhorar o site do 

projeto para atrair um maior número de potenciais utilizadores e de interessados nos resultados do projeto.  

 

De futuro, que atividades iremos desenvolver?  

 O modelo de ROI será publicado no site oficial do Projeto ROI e estará disponível em 7 
idiomas diferentes: inglês, italiano, búlgaro, espanhol, grego, português e eslovaco. O modelo 
incluirá: a definição e a fórmula do cálculo do ROI, os principais custos e benefícios da ALT e alguns 
exemplos práticos para apoiar as PMEs na implementação da ferramenta online aplicada à ALT e ao 
Sistema de aprendizagem. 

 A próxima reunião do projeto está agendada para os dias 7 e 8 de março de 2019, organizada pelo 

paceiros Dlearn, em Milão. Para conhecer o projeto e os seus parceiros, basta entrar em contacto 

connosco;  

 Até 2019, os empresários das PMEs terão ainda oportunidade participar em ações que visam 

aumentar sua consciência sobre as vantagens de desenvolver ações de ALT e de cooperar com o 

sistema de aprendizagem, com um retorno positivo dos seus investimentos.   

QUAIS SÃO OS PRÍNCIPAIS BENEFÍCIOS DA APRENDIZAGEM NO LOCAL DE TRABALHO PARA AS PMEs?  

De acordo com a nossa pesquisa realizada pelos países parceiros, os principais benefícios para as PMEs 

são: 

- A mais rápida integração de formados no ambiente de trabalho das PMEs;  

- A redução dos custos de recrutamento externo e de indução interna;  

- A oportunidade de conhecer e testar futuros/as colaboradores/as, antes de contratá-los/as;  

- A oportunidade de formar futuros/as colaboradores/as e a redução de eventuais lacunas de 

competências;  

- A melhoria da imagem e da reputação das empresas!  

Estes são apenas alguns dos benefícios em destaque no Relatório síntese do Projeto O ROI da 

Aprendizagem no Local de Trabalho e do Sistema de Aprendizagem nos países selecionados da UE, 

publicado pela Universidade Técnica de Košice, 2018 (ISBN 978-80-553-2741-9). Descubra o Relatório 

Síntese em roiwbl.eu 

CONTACTE-NOS! 

 
hello@roiwbl.eu  
 
Assine a nossa newsletter! 
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