Furthering Innovative E ntrepreneurial

O Projecto FIERE incentiva as regiões a
desenvolverem competências
empreendedoras e inovadoras,
potenciando a sua capacidade para
conceber e implementar estratégias,
acções e serviços de forma a fomentar o
progresso sócio-económico.
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R egions of E urope

Tipperary County Council
Civic Oﬃces, Clonmel, Co. Tipperary,
Ireland
www.tcc.ie
Centre for Enterprise Development &
Regional Economy (CEDRE), Waterford
Institute of Technology
ArcLabs Research & Innovation Centre,
West Campus, Carriganore, Waterford,
Ireland
www.wit.ie and www.cedreireland.com

c e s i e
the world is only one creature

CESIE
Via Roma, 94, 90133 Palermo, Italy
www.cesie.org
Institute for Postgraduate Studies (IPS),
University of National & World
Economy
2, Kliment Ohridski Blvd., Soﬁa 1797,
Bulgaria
www.ips.bg

Contactos

Allweb Solutions S.A.
D. Vasiliou 7, 34100 Chalkida, Evia, Greece
www.allweb.gr

www.ﬁereproject.eu

Associação Comercial e Industrial de
Barcelos (ACIB)
Largo Martins Lima, nº 10, 4750-318
Barcelos - Portugal
www.acib.eu

facebook.com/ﬁereproject
twitter.com/ﬁereproject
info@ﬁereproject.eu

Einurd ehf
Kleifarsel 16, 109 Reykjavík, Iceland
www.einurd.is
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FIERE – Desenvolvimento do
Empreendedorismo Inovador nas
Regiões da Europa

www.ﬁereproject.eu
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of the European Union

O Projecto
O FIERE é um projecto com a duração de dois
anos, ﬁnanciado pelo Programa Grundtvig LLP
da Comissão Europeia. O projecto foi
concebido com o intuito de desenvolver
competências
empreendedoras
e
inovadoras nas organizações locais e
regionais – públicas e privadas.

O que queremos solucionar?
• As políticas de desenvolvimento regional
são na maioria das vezes formuladas ao nível
central
• Risco que as regiões e os empreendedores
dependam do Governo central ao nível das
estratégias
• Muito poucas iniciativas são desencadeadas
nas regiões e comunidades locais.

Quais são os objectives do FIERE?
• Aumentar as capacidades das organizações
regionais para a melhoria socioeconómica das
regiões onde actua, tornando-as inovadoras e
empreendedoras
• Potenciar as competências empreendedoras
e inovadoras deﬁnidas no âmbito das
infraestruturas institucionais das regiões

Quem vai beneﬁciar do FIERE?
• Organismos e instituições regionais
• Comunidade e organizações privadas sem
ﬁns lucrativos
• Redes de negócios
• Instituições de ensino superior
• Centros de formação privados.

Quais são as actividades previstas?
• Auscultação das necessidades dos agentes
regionais no que respeita às capacidades
empreendedoras e inovadoras através de
um questionário para aferição das
necessidades do utilizador
• Desenvolvimento de um programa de
formação em empreendedorismo inovador
• Difusão de casos de estudo que revelam
boas práticas no empreendedorismo
inovador pelos intervenientes regionais
• Organização de acções-piloto para testar
o programa de formação e o manual de
boas práticas.

• Ampliar as competências das organizações
regionais, de modo a desenvolver parcerias
público-privadas inovadoras para enfrentar
os desaﬁos em matéria de emprego, de
economia, das alterações climáticas, etc.

Entrepreneurship education
for all!

De que forma podem as regiões
estimular o empreendedorismo?
Resultados esperados do FIERE:
• Programa de formação para adultos à escala
Europeia
• Um conjunto de estudos de caso que
reﬂictam boas práticas ao nível do
empreendedorismo inovador
• Uma rede de mentores em cada região
parceira no projecto
•
Formandos
representantivos
das
comunidades regionais e das organizações
voluntárias em cada região parceira.

