
 

 
  

 

WORKSHOPS PROJETO INNOVATUR 

 

 

1º WORKSHOP – Dias 28 e 29 de janeiro de 2019 

“PLANEAR A ESTRATÉGIA”  

 

 
Carga Horária e Calendarização 

 
Nº de horas: 8 horas   
Dias 28 e 29 de janeiro de 2019 – 2ª e 3ª feira 
Das 18h às 22h 
Local: Sala de Formação da CCAH 
 
PROGRAMA   

 

 Apresentação do projeto, das empresas e dos temas – 1 hora 

 Gestão – 2 horas 
As dimensões do conceito de estratégia 
Organizar o processo de planeamento estratégico 
Definir os objetivos e medidas adequadas à implementação da estratégia 
O modelo CANVAS como ferramenta simples de definição e implementação da gestão estratégica 
Aplicação à situação específica das empresas participantes 
 
Formador/Orador – Paulo Gonçalves 
 

 Marketing – 3 horas 
Tendências globais e como o marketing pode ajudar o meu negócio? 
Estruturar uma estratégia de marketing 
Critérios de segmentação e targeting 
Aumentar as vendas através de uma estratégia de marketing eficaz 
 
Formador/Orador – Bruno Moreira 
 

 Design de Interiores – 2 horas 
Diagnóstico do material visual das empresas 
Tendências de design global 
 

               Formadoras/Oradoras – Regina Pinheiro e Elsa Oliveira 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

2º WORKSHOP – Dias 11 e 12 de fevereiro de 2019 

“DESIGN DE INTERIORES” 

 

 

 Carga Horária e Calendarização 

 
Nº de horas: 08 horas   
Dias 11 e 12 de fevereiro de 2019 – 2ª e 3ª feira 
Das 18h às 22h 
Local: A definir 
 
 
PROGRAMA   

 
  
 

 Design de Interiores –  na vertente da Oferta e Inovação 
Conforto, humanidade, experiência, funcionalidade, tecnologia = palavras chave para design de 
interiores do futuro 
Espaços multifuncionais. A desconstrução dos espaços tradicionais 
Mood board – conceito, identidade, paleta de cor, materiais 

 
  
 

  Design de Interiores – na vertente de Angariar e Fidelizar Clientes 
Novos espaços de convívio, lazer, trabalho, interação 
Espaços temáticos 
A importância da tecnologia na transformação dos “não lugares” 
  
 

Formadoras/Oradoras – Regina Pinheiro e Elsa Oliveira 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

3º WORKSHOP – Dias 18 e 19 de fevereiro de 2019 

“GESTÃO” 

 

 

 Carga Horária e Calendarização 

 
Nº de horas: 07 horas   
Dia 18 de fevereiro de 2019 – 2ª  feira – das 18h às 21h 
Dia 19 de fevereiro de 2019 – 3ª feira – das 18h às 22h 
Local: A definir 
 
 
PROGRAMA   

 
  

 Gestão –  na vertente da Oferta e Inovação 
A formulação da estratégia 
Análise de cenários e definição de objetivos 
Como transformar a estratégia em passos operacionais 
Alinhar a organização e mobilizar toda a equipa para a estratégia 
  

 
 

  Gestão – na vertente de Angariar e Fidelizar Clientes 
A estratégia como caminho contínuo 
Modelos de gestão e de monitorização: o compromisso conjunto e partilhado 
Aplicação prática do modelo de negócios CANVAS 
  
  

Formador/Orador – Paulo Gonçalves 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
  

 

 

4º WORKSHOP – Dias 25 e 26 de fevereiro de 2019 

“COMO SE DESTACAR ENTRE CONCORRENTES” 

 

 

 Carga Horária e Calendarização 

 
Nº de horas: 08 horas   
Dias 25 e 26 de fevereiro de 2019 – 2ª e 3ª feira 
Das 18h às 22h 
Local: A definir 
 
 
PROGRAMA   

 
  
 

 Design de Interiores  
O ADN do negócio. Conceito 
Como o design de interiores pode ajudar nas vendas do seu negócio 
O que é o visual merchandising e como pode influenciar nas vendas 
Fatores visuais que criam valor ao produto e o distingue da concorrência 

 
 

 Gestão  
O modelo CANVAS como ferramenta simples de definição e implementação da gestão estratégica 
Aplicação à situação específica das empresas participantes 
 

  
 

 
  
              Formadores/Oradores – Paulo Gonçalves e Regina Pinheiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

5º WORKSHOP – Dias 11 e 12 de março de 2019 

“MARKETING” 

 

 

 Carga Horária e Calendarização 

 
Nº de horas: 10 horas   
Dias 11 e 12 de março de 2019 – 2ª e 3ª feira 
Das 17h às 22h 
Local: A definir 
 
 
PROGRAMA   

  Marketing  
Critérios de diferenciação perante a concorrência 
O marketing digital e como aumenta os resultados das empresas  
Captar mais clientes, fidelizar mais clientes – chave para o sucesso 
Canais, suportes e táticas de comunicação para uma marca. 

 
 

 Marketing –  na vertente da Oferta e Inovação 
Os melhores conteúdos + os melhores canais + as melhores ferramentas = SUCESSO 
Analisar para vencer 
 
 

  Marketing  – na vertente de Angariar e Fidelizar Clientes 
Modelos de análise de marketing para conquistar o mercado, para captar mais clientes, fidelizar os 
atuais e fazer o negócio crescer 
  

 
 
Formadores/Oradores – Bruno Moreira e Elsa Oliveira 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

EQUIPA DE FORMADORES/CONSULTORES 

 

 

Regina Pinheiro 

Regina Pinheiro soma mais de 30 anos de experiência profissional e busca por uma 

constante atualização no Vitrinismo e Visual Merchandising. Em 2009, funda o 

Regina Pinheiro Studio, com a ambição de concretizar projetos que coloquem as 

lojas noutro patamar de prestígio e resultados. Atualmente é docente no Ensino 

Superior na ESAD, Formadora /Consultora e Vitrinista em várias lojas de todo o 

país e Diretora Criativa do Regina Pinheiro Studio. 

 

Bruno Moreira 

Obteve a sua graduação pela Universidade do Porto em Ciências da 

Comunicação, com especialização em Multimedia. Iniciou a sua carreira 

profissional muito cedo com a fundação de uma Agênia Criativa. Pela 

agência, para além da participação em ações de escala internacional, é 

consultor de empresas nas componentes de Estratégia e Planeamento. É 

palestrante e formador para temas como Marketing, Marketing Digital e Inovação. 

 

Elsa Oliveira 

Licenciada em design de interiores pela Escola Superior de Artes e Design, foi 

responsável pela Gestão de Produto de duas linhas de negócio, Performance 

Flooring e Ceramic Tiles, e é atualmente consultora de comunicação na 

empresa Multitarget, com responsabilidades na área do Planeamento 

estratégico de branding e advertising. 

 

Paulo Gonçalves 

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, foi 

docente no Instituto Erasmus/Universidade Fernando Pessoa e gerente na Formulab 

– Aditivos Alimentares. Exerce, desde 1998, a função de consultor de Gestão 

Económica e Financeira em diversas empresas em Portugal Continental e nos 

Açores. 





 

 

                  Angra do Heroísmo, dezembro de 2018 

 
Assunto: Programa para inovação e renovação em lojas e alojamentos - Inscrições  
  

Caro Associado, 
 
Voltamos a abrir as candidaturas das empresas para o Programa Innovatur. Com o objetivo de 
incentivar a inovação e renovação na oferta comercial e de alojamento das pequenas e médias 
empresas terceirenses, o Innovatur é um projeto apoiado pelo PCTMAC 2014-2020, em que a 
CCAH participa em parceria com o Cabildo de Tenerife, o Turismo de Tenerife, a Factoria de 
Innovacion Turística de Canarias e a ACIF - Câmara do Comercio e Indústria da Madeira. 
Compreende 5 fases, permitindo um total de até 139 horas em formação e consultoria para as 
empresas com sede ou atividade na ilha Terceira. 
 
1ª Fase – Workshops 
Carga horária total por empresa: 41 horas 
Cronograma: Janeiro a Março de 2019 
Local: Angra do Heroísmo 
Temas: Planear a estratégia, Como se destacar entre os concorrentes, Design de Interiores, 
Gestão e Marketing. 
Investimento para todo o ciclo de workshops: 100€ (Associados) | 140€ (Não Associados) 
Máximo participantes: 20 Empresas 
 
2ª fase – Análise das Estratégias de Inovação 
Carga horária total por empresa: 16 horas 
Cronograma: Até Maio de 2019 
Local: Individualmente, em cada empresa 
Detalhes: Analisar e avaliar, com a participação ativa dos empresários, as estratégias de 
inovação e modelo de negócios de cada empresa, nas áreas de gestão, design de interiores, 
marketing e vendas. 
Investimento: 40€ (Associados) | 56€ (Não Associados) 
Máximo participantes: 16 Empresas 
 
3ª fase – Desenvolvimento de novas Estratégias de Inovação 
Carga horária total por empresa: 12 horas 
Cronograma: Até Agosto de 2019 
Local: Individualmente, em cada empresa 
Detalhes: Estruturar, com a participação ativa dos empresários, novas estratégias de inovação 
e atualizar ou renovar o modelo de negócios de cada empresa, nas áreas de gestão, marketing 
e vendas. 
Investimento: 30€ (Associados) | 42€ (Não Associados) 
Máximo participantes: 12 Empresas 
 
4ª fase – Consultoria 
Carga horária total por empresa: 30 horas 
Cronograma: Até Novembro de 2019 
Local: Individualmente, em cada empresa 
Detalhes: Acompanhar, com cada empresário, a implementação das novas estratégias e 
modelos de negócios. O acompanhamento será concertado e sempre construído na ótica de 



 

 

otimização do tempo do empresário e nas áreas e setores em que a empresa terá maiores 
necessidades. 
Investimento: 75€ (Associados) | 105€ (Não Associados) 
Máximo participantes: 8 Empresas 
 
5ª fase – Pré-projeto de inovação 
Carga horária total: 40 horas 
Cronograma: Até dezembro de 2019 
Local: Individualmente, em cada empresa 
Detalhes: Desenvolver um pré-projeto de renovação, preparado para ser implementado ou 
apresentado pela empresa para obtenção de apoio ao financiamento. 
Investimento: 100€ (Associados) | 140€ (Não Associados) 
Máximo participantes: 2 Empresas 
 
Para participar, deve preencher o formulário de inscrição em anexo e enviá-lo pelo email 
marketing@ccah.eu, até dia 23 de janeiro. No formulário pode, também, consultar as 
condições de participação e seleção das empresas candidatas. No site da CCAH, em 
http://www.ccah.eu/ccah/projectos/ver.php?id=505, pode obter mais informações acerca do 
projeto, etapas já desenvolvidas e próximas fases. Para mais informações acerca dos 
workshops e da equipa de formadores pode consultar a página 
http://www.ccah.eu/formacao/?id_grupo=1.   
 
Alguma questão não hesite em entrar em contacto com a CCAH através do número 295  
204 810. 
 
Com os melhores cumprimentos,  
A Direção. 
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