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FIERE Relatório de Projeto - Resumo Executivo
Este relatório fornece um pequeno resumo das realizações e resultados do projecto FIERE apo
longo de dois anos. O relatório apresenta as conclusões da revisão de literatura e detalha os
resultados da pesquisa de gerentes, funcionários e voluntários de organizações regionais em
termos de sua consciência e aceitação de competências empresariais inovadoras.
O relatório também descreve o desenvolvimento do programa piloto de formação em
empreendedorismo inovador e fornece uma descrição das duas prestações associadas, o Manual
do Formador e o Manual do Formando.
O relatório do projeto também resume as oficinas (workshops) realizadas para mentores regionais
e formandos dos países parceiros para testar o programa piloto.

Objetivos do projeto
FIERE era um projeto de dois anos com início em janeiro de 2014 e término em dezembro de 2015,
financiado pelo Programa LLP Grundtvig da Comissão Europeia, que foi criado para analisar e
desenvolver maneiras de aumentar competências empreendedoras e inovadoras em organizações
regionais e locais - tanto no setor público como no setor voluntário.
Os objetivos do FIERE foram:
• Aumentar as capacidades das organizações regionais para a melhoria socioeconómica das suas
regiões, tornando-as mais inovadoras e empreendedoras;
• Melhorar conjuntos de aptidões empreendedoras e inovadoras no seio da infraestrutura
institucional das regiões;
• Aumentar as capacidades das organizações regionais, de modo a auxiliar no desenvolvimento de
parcerias público-privadas inovadoras para enfrentar os desafios em matéria de emprego, a
economia, as alterações climáticas, etc.
Resultados e Atividades do Projeto
Os principais resultados do projeto incluem:
1. O desenvolvimento de um programa de empreendedorismo inovador de formação e educação
de adultos em toda a Europa;
2. Melhoria de práticas de case-studies e outros materiais;
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3. O desenvolvimento de redes regionais de mentores de educação de adultos em cada região
parceiro FIERE;
4. Prestação de oficinas-piloto para indivíduos a nível local e regionalmente sedeados,
organizações comunitárias e voluntárias em cada país parceiro FIERE.

Estes resultados foram alcançados através da implementação dos seguintes 7 Pacotes de Trabalho
(WPs):
WP1 Gestão de Projeto: Este pacote de trabalho destinou-se a assegurar uma gestão sólida e
eficaz dos recursos do projeto. A reunião de lançamento do projeto foi realizada em 6 de fevereiro
de 2014 em Kilkenny, Irlanda. Na reunião foram consideradas questões de gestão operacional e
financeira, juntamente com questões de comunicação e divulgação. Foram acordados um plano de
trabalho detalhado com escalas de tempo e resultados, um sistema de informação financeira e um
plano de comunicação e divulgação. Durante o período de execução, os parceiros reuniram-se
regularmente nas reuniões do Comité Diretivo para rever o progresso do projeto e
desenvolvimento de resultados do projeto: em 19 e 20 de junho de 2014, em Palermo, (Itália); nos
dias 12 e 13 fevereiro de 2015, em Sófia (Bulgária); e nos dias 18 e 19 de junho de 2015 em
Reykjavik (Islândia). A última reunião do Comité Diretivo teve lugar após a Conferência FIERE Final
em Cashel (Irlanda) em 12 de novembro de 2015.
WP2 Necessidades Usuário Análise: Foi preparado suporte teórico que ajudou a identificar
entidades locais, comunidades e entidades regionais para se envolverem e desenvolverem
conteúdo de pesquisa para a Análise de Necessidades do Usuário, comunidade e entidades
regionais vis-à-vis a educação e formação em relação à inovação e ao empreendedorismo. A
pesquisa foi experimentada inicialmente (fase piloto), tendo, em seguida, sido levada a cabo em
cada uma das regiões parceiro. Usando uma metodologia comum, foram preparados seis
relatórios nacionais e os resultados foram compilados em um relatório sintético. Entre os 450
entrevistados de 223 organizações pesquisadas, desenvoltura, resiliência e pensamento analítico
foram as habilidades mais comummente citadas como importantes para a organização e para o
empregado individual, e também foram considerados como apetências importantes para serem
treinadas. Além disso, em todas as regiões e sectores a relevância de um programa de formação
de competências de empreendedorismo foi altamente valorizado. Os relatórios síntese e os
relatórios nacionais completos da pesquisa estão disponíveis no seguinte link:
http://fiereproject.eu/index.php/reports/.
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WP3 Desenvolvimento de Programa de Formação de Empreendedorismo Inovador: A parceria
FIERE desenvolveu um programa de formação e educação para o empreendedorismo inovador
adulto que reflete as necessidades dos grupos-alvo identificados no relatório global de Análise de
Necessidades do Usuário. Três módulos principais têm sido desenvolvidos como a base para o
programa de formação:
1) Criatividade e Inovação;
2) Pensamento analítico e desenvoltura como maneiras de identificar e satisfazer o cliente / as
necessidades do cidadão;
3) Liderança e resiliência, a fim de reforçar a inovação e um serviço mais ágil no sector público e
voluntário.
Os Manuais do Formador e do Formando, que incluem resumos dos melhores estudos de casos
práticos, foram elaborados, tendo sido criada uma rede de mentores em cada país parceiro. O
Manual do Formador contém um Toolkit de Formação com exercícios práticos e atividades de
formação, questionários de avaliação para monitorar e avaliar as competências que os alunos
adquirem como resultado da participação no programa de formação, e conselhos sobre a
organização prática de oficinas de formação Fiere.
WP4 Melhores Casos de Estudo Práticos: O objetivo do WP4 era preparar e divulgar as boas
práticas nos casos de estudo que demonstrem como as organizações regionais implementaram
caminhos "inovadores" e "empreendedores" para melhorar seu desempenho. Foram escolhidos
casos de boas práticas de abordagens inovadoras e empreendedoras e iniciativas de organizações
locais e regionais entre os seis países parceiros Fiere. Com base num quadro, cada parceiro
elaborou um caso de estudo apresentando as metas e objetivos, metodologias utilizadas,
necessidades de formação e de resultados, os resultados negativos e as boas práticas. Os casos de
estudo foram analisados pelo consórcio e foram publicados no site do projeto. Esses casos de
estudo também foram integrados nos recursos de formação.
WP5 Ações Piloto: Foram realizadas ações-piloto em cada país para testar o programa de
formação em empreendedorismo inovador e as boas práticas materiais associadas. Isto permitiu
aos parceiros examinar abordagens inovadoras para o fornecimento de programas de educação
para o empreendedorismo inovador para os principais grupos-alvo, autoridades públicas e
membros de grupos comunitários e voluntários. Como parte deste WP5, os parceiros têm
proporcionado cursos de formação de competências de empreendedorismo inovadoras a 362
participantes provenientes de organizações regionais públicas, privadas e voluntárias em todos os
seis países parceiros.
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WP 6 Divulgação: Um dos objetivos do projeto FIERE foi divulgar os resultados do projeto para os
decisores políticos e as partes interessadas regionais, de modo a facilitar o desenvolvimento,
fornecimento e absorção de educação para o empreendedorismo inovador em outros EstadosMembros. Foi preparado um Plano de Ação para os Media e uma série de atividades de divulgação
foram realizadas como o site FIERE www.fiereproject.eu; a página de Facebook do programa FIERE
https://www.facebook.com/fiereproject, uma conta twitter https://twitter.com/fiereproject, um
folheto do projeto, quatro newsletters, comunicados de imprensa, oficinas (workshops) de
divulgação para aumentar o interesse em capacidades empreendedoras e inovadoras e a
conferência internacional final, que teve lugar na Irlanda em novembro de 2015.
WP 7 Avaliação / Certificação de Qualidade: Foi preparado um Plano de Certificação de Qualidade
FIERE no início do projeto. Este assegurou um alto nível de desempenho e de resultados. Foram
designados avaliadores externos para realizar de modo independente, uma avaliação do projeto.
Um questionário cooperante foi respondido por todos os parceiros para avaliar os processos
operacionais e a execução do projeto. Além disso, foram pedidas opiniões aos participantes nas
oficinas de formação. Do relatório do avaliador pode ser visto que a parceria tem funcionado de
forma eficiente, apesar de atrasos iniciais. Além disso, a avaliação dos cursos pilotos de formação
Fiere tem mostrado que os participantes, em geral, ficaram muito satisfeitos com os conteúdos e
os resultados do inovador programa de formação de capacidades para o empreendedorismo.

Prestações do projeto-chave
A seguinte tabela fornece uma visão geral dos principais resultados do projeto que têm sido
publicados e que estão disponíveis para download no site www.fiereproject.eu do projeto:
Extrato de resultados publicados no site da FIERE

Idioma

Análise do Empreendedorismo Inovador

EN
+
sumários
BG/PT/IS/IT/EL
EN
+
sumários
BG/PT/IS/IT/EL
EN/BG/PT/IS/IT/EL
EN/BG/PT/IS/IT/EL
EN
+
sumários
BG/PT/IS/IT/EL

Relatórios nacionais e de síntese em competências empresariais inovadoras dos
usuários
Manual de Formandos
Manual dos Formadores
Casos de Estudo nas Melhores Práticas Inovadoras de Empreendedorismo
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Impacto do Projeto
Durante o seu período de dois anos, o projeto atingiu diversos grupos-alvo e as partes
interessadas.
Por exemplo, através de nossa atividade WP2 (análise das necessidades do usuário do grupo alvo),
450 entrevistados de 223 organizações foram analisados nas seis regiões parceiras. Os grupos-alvo
incluem: gerentes, planificadores de políticas regionais e funcionários, administradores,
funcionários e voluntários de organizações voluntárias e comunitárias, e funcionários de
associações comerciais.
Além disso, um grupo-alvo mais amplo de interessados foi alcançado através dos nossos vários
canais de divulgação (conforme descrito acima), atingindo cerca de 143.898 pessoas em toda a
Europa em apenas um ano. Essas partes interessadas incluem: instituições de ensino superior e de
formação do sector privado, professores, empresários, municípios, empresas, indivíduos e
organizações públicas.
Também as ações-piloto (WP5) com as suas atividades de formação, atingiram números
surpreendentes no domínio da educação de adultos na Europa. Através das seis regiões, 362
pessoas participaram no programa piloto e aumentaram as suas competências em termos de
conhecimento de abordagens criativas e inovadoras, pensamento analítico e desenvoltura, e
liderança e resiliência.
Além disso, uma rede de mentores em cada região FIERE também foi criada para ajudar na
promoção da implementação do programa inovador de formação de capacidades para o
empreendedorismo após o fim do projeto.
Graças a estas atividades, as organizações regionais já começaram a aplicar as capacidades de
empreendedorismo no seu trabalho diário e a estimular o crescimento a nível local e regional.

Planos Futuros Sustentabilidade do Projeto
A UE e as políticas nacionais dos Estados-Membros têm um interesse comum no desenvolvimento
de regiões inovadoras e empreendedoras. O projeto FIERE tem uma dimensão europeia de valor
acrescentado significativo. O objetivo é fornecer educação em capacidades de empreendedorismo
inovador para organizações de base regional, para que possam ser ao mesmo tempo inovadores e
empreendedores no desenvolvimento económico e social das suas regiões. Com o foco na
atribuição de programas de formação para o empreendedorismo inovador para organizações
comunitárias e voluntárias, o projeto FIERE visa apoiar uma abordagem de baixo para cima para o
desenvolvimento regional e contribuir, assim, para regiões mais competitivas. O projeto também
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vai ajudar agências de desenvolvimento regional a desenvolver capacidades e aptidões para
desenvolver políticas regionais de cima para baixo mais eficazes.
Os resultados do projeto FIERE terão um valor acrescentado para reduzir a fragmentação do
desenvolvimento da política regional.
Os parceiros do projeto Fiere estão a integrar os resultados do projeto nos planos de negócios
futuros. Começaram, também, a disseminar ainda mais os resultados do projeto através de suas
redes locais, da cooperação com as instituições regionais e de canais de difusão. Os parceiros Fiere
também utilizarão a rede de mentores de educação de adultos em todos os seis Estados-Membros
parceiros para promover a atualização da educação para o empreendedorismo inovador nas suas
respetivas regiões. Também o material de suporte do projeto, incluindo todo o material de
formação, permanecerão disponíveis no site do projeto para download gratuito após a sua
conclusão.
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