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Nos

últimos

meses,

os

parceiros

do

FIERE

(Desenvolvimento do

Empreendedorismo Inovador nas Regiões da Europa) têm trabalhado
intensamente no Programa de Formação de Competências Empreendedoras
e Inovadoras dirigido a organizações públicas, privadas, voluntárias e seus
colaboradores. Em todos os seis países parceiros foi elaborado um estudo de
caso que exemplifica como os sectores público, privado (não lucrativo) e
social podem criar grande impacto no desenvolvimento regional pela adopção
de atitudes e práticas inovadoras e empreendedoras. Num total de sete
estudos de caso foram elaborados por parceiros do Fiere e foram
incorporadas nos manuais de formação a serem utilizados nos workshops
piloto nas regiões parceiras.
Estamos na etapa dos programas formativos piloto - os primeiros Workshops
de formação já foram realizados na Bulgária e na Irlanda, e as outras regiões
parceiras estão prestes realizar. A Conferência Final terá lugar na Irlanda a 12
de Novembro de 2015 e irá proporcionar a oportunidade de discutir os
resultados e as experiências do projeto com o público interessado dos vários
sectores (público, privado (não lucrativo) e social).

Programa de Formação de Competências
Empreendedoras e Inovadoras já disponível
online
Mais de 400 funcionários de mais de 200 organizações regionais da Irlanda,
Itália, Bulgária, Grécia, Portugal e Islândia foram contactados pelos parceiros
do projecto Fiere. Com base nas conclusões da sondagem para aferição das
necessidades de formação em empreendedorismo nas organizações, foi
desenvolvido um conjunto de competências básicas passíveis de incentivar
um comportamento inovador e empreendedor em três áreas:
Criatividade e Inovação: Explica a importância do pensamento criativo
para as organizações. Contém técnicas e métodos que ajudam a
aumentar a criatividade e inovação nas organizações.
Pensamento analítico e de recursos: Fornece uma introdução ao
pensamento analítico e sua relevância; apresenta aplicações práticas de
pensamento analítico e capacidade de recursos para as organizações.
Resiliência e Liderança: Explora o papel de liderança e resiliência nas
organizações e seu significado para a qualidade dos serviços prestados.
Fornece aconselhamento sobre formas de fortalecer a liderança e a
resiliência.
O programa de formação foi concebido como um curso de formação de 8
horas; a formação pode ser dividida em duas ou três sessões separadas. Um
kit de formação está incluído no manual para instrutores com orientações para
a organização do workshop, leitura adicional, exercícios e questionários de
avaliação.
Os manuais para instrutores e formandos assim como o programa formativo
de cada módulo pode ser adquirido através de download no link:
http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/.
Os manuais estão disponíveis em Inglês, e cada país parceiro está a
desenvolver as respectivas traduções (Islandês, Italiano, Português, Búlgaro e
Grego) que brevemente estarão disponíveis no site do projecto.

Estudos de Caso que representam boas
práticas ao nível do Empreendedorismo
Inovador foram publicados
Os estudos de caso que representam as melhores práticas de cada país
parceiro, apresentam uma ampla variedade de projectos empresariais
inovadores de organizações públicas, privadas e sociais. Os estudos de caso
estão incorporados no Programa de Formação para ilustrar a aplicação bem
sucedida das respectivas competências empresariais. Assim, dois exemplos
da Islândia e da Irlanda mostram como as organizações públicas podem-se
tornar mais eficazes e inovadoras através de uma fusão de organismos
diferentes. Um projecto na Bulgária encorajou os jovens, apoiando-os com o
desenvolvimento de ideias de negócios criativos e inovadores.
O estudo de caso da Itália é um exemplo de uma cooperativa social que
conseguiu criar uma iniciativa agrícola próspera através da produção e
comercialização de produtos biológicos de alta qualidade em propriedades
confiscadas da máfia. O município de Thermi na Grécia decidiu lutar contra o
descontentamento dos cidadãos com uma inovadora aplicação interativo

através da qual os cidadãos e o município como uma plataforma para a troca
de informações online para discutir problemas e propor soluções. Por último,
mas não menos importantes, dois casos de Portugal e da Irlanda ilustram
diferentes maneiras de inspirar e incentivar o desenvolvimento e configuração
de novos negócios.
A versão completa dos Estudos de caso está disponível através do seguinte
site: www.fiereproject.eu/index.php/reports

As formações em Empreendedorismo
Inovador têm início!
Os parceiros Tipperary County Council (TCC) e Waterford Institute of
Technology (WIT) do sudoeste da Irlanda iniciaram os workshops piloto no dia
29 de Setembro de 2015. Mais de 50 participantes de organizações públicas e
privadas estiveram presentes no workshop que contou com muito dinamismo,
interacção, trabalho de grupo e oportunidades de networking.
Para mais informações, por favor contactar:
Michael

Moroney,

Tipperary

County

Council:

michael.moroney@tipperarycoco.ie
Bill

O'Gorman,

Waterford

Institute

of

Technology:

WOGORMAN@wit.ie

…em Itália foi realizado um Workshop de divulgação no dia 7 de Outubro de
2015, onde foi apresentado o conteúdo do Programa de Formação e os
Estudos de Caso do projecto. Os cursos de Formação serão realizados em
Palermo nas próximas semanas, ainda não há datas concretas, dado que
estarão dependentes da disponibilidade das organizações interessadas. Se
tiver interesse em participar no cursos de Formação, por favor contacte:

Dorothea Urban, CESIE: dorothea.urban@cesie.org

…na Grécia: Os workshops-piloto são organizados pela Allweb Solutions SA
e estão previstas começar em Novembro. Um workshop de dois dias
decorrerá nos dias 2 e 3 de Novembro na cidade de Chalkis com a
colaboração da Câmara local do Comércio e da Indústria, e nos dias 5 e 6 de
Novembro um outro workshop será realizado no Município de Kifissia
(Atenas). No dia 20 de novembro, um workshop de um dia será realizado no
município de Thermi (Thessaloniki - Northern Greece).
Para mais informações sobre os cursos de Formação a decorrer na Grécia,
por favor contactar: Joseph Hassid, Allweb Solutions: jhassid@unipi.gr
…na Bulgaria: O Instituto de Pós-Graduações (IPS) adotou uma abordagem
para a execução de dois workshops com a duração de um dia integral com
25-30 participantes cada. Ambos já foram realizadas - em 16 de Junho de
2015, e em 21 de Outubro de 2015, com a participação de cerca de 50
representantes de organizações regionais públicas, privadas (que não visam o
lucro) voluntárias. O programa dos workshops focou exercícios práticos,
trabalhos em grupo, discussões de casos de estudo, etc.
Para mais informações sobre os cursos de Formação a decorrer na Bulgária,
por

favor

contactar:

todorov_t@unwe.bg.

Assoc.

Prof.

Todor

Todorov

from

IPS:

… em Portugal: o workshop piloto terá lugar no dia 06 de novembro; onde
será apresentado o Programa de Formação, a fim de incentivar as pessoas a
participar e demonstrar a importância deste tipo de iniciativas. A ACIB está a
organizar um workshop de um dia inteiro e conta com a participação de cerca
de 60-80 pessoas. O workshop focará uma parte teórica no início e uma
segunda parte com exercícios práticos e trabalho de grupo entre os
participantes.
Para mais informações por favor contactar: Ana Rita Figueiredo, ACIB:
ana.rita@acibarcelos.pt
…... na Islândia: A Einurd vai organizar um workshop piloto em cooperação
com a Universidade de Bifröst no dia 26 de Outubro de 2015 e outro para um
grupo de mulheres empreendedoras, com o objetivo de mudar e melhorar a
comunidade em relação à sustentabilidade e bem-estar.
Para mais informações sobre os cursos de Formação a decorrer na Islândia,
por favor contactar: Stefania G. Kristiansdottir, Einurd: stefania@einurd.is.

Em preparação para a Conferência Final

"Sectores público e comunitário adaptam-se à mudança através da inovação e
de novas abordagens" é o título da Conferência Transnacional do Projecto
"FIERE". Esta conferência com a duração de meio-dia tem como público-alvo
instituições de investigação, órgãos públicos e comunitários, organizações
voluntárias

e

pessoas

individuais.

Também

terá

a

participação de

representantes dos vários parceiros do projecto. Os participantes irão

aprender sobre investigação e prática efectiva nos sectores público e privado
e adequação às alterações que advêm da inovação.
A Conferência realizar-se-á no Centro Cultural Brú Ború em Cashel, Co.
Tipperary, Irlanda (www.bruboru.ie) no dia 2 de Novembro das 9h30m às
13h.
A participação é gratuita. As inscrições deverão ser realizadas por email para:
Angela

Sheehan,

Tipperary

County

angela.sheehan@tipperarycoco.ie.

Para mais informação

www.fiereproject.eu
Facebook
Twitter
info@fiereproject.eu
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