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Segundo Boletim informativo
O FIERE é um projecto inovador, co-financiado com o apoio do Programa
Lifelong Learning Grundtvig da Comissão Europeia, que tem como
objectivo potenciar as organizações regionais públicas e privadas através de
competências de empreendedorismo inovador capazes de promover o
desenvolvimento regional conectando com políticas de desenvolvimento
regional, ao longo de seis países Europeus.
Desde Janeiro de 2014 que os sete parceiros do projecto ( Tipperary County
Council (TCC) – coordenador – Irlanda, Allweb Solutions (S.A.) – Grécia, Institute
For Postgraduate Studies (IPS) – Bulgária, Waterford Institute Of Technology
(WIT)– Irlanda, Commercial and Industrial Association of Barcelos (ACIB) –

Portugal, Einurd EHF - Islândia e CESIE – Itália) têm gerido as actividades
locais e internacionais decorrentes do projecto e explorado o papel das
competências empreendedoras nas suas respectivas regiões.

Desde a Sicília...

Depois da reunião de início de projecto na Irlanda, foi desenvolvido pelos
parceiros um questionário-piloto sobre as competências empreendedoras a
aplicar nas várias organizações da região de influência. Subsequentemente,
em Junho de 2014, os parceiros reuniram em Palermo (Itália) para a 2ª
Reunião, onde foi ajustado e finalizado o questionário.
Seguidamente, os parceiros entrevistaram 450 pessoas de 223 organizações
públicas, privadas, voluntárias, comunidades e empresas, nas seis regiões
parceiras de forma a aferir o nível de formação no âmbito das competências
empreendedoras.
De acordo com o retatório compósito realizado à escala europeia, a
capacidade de recurso, a resiliência e o pensamento analítico foram as
competências identificadas como mais importantes para as organizações e
para os funcionários como competências essenciais a serem formadas. Para
além disso, em todas as regiões e setores, foi muito valorizado o
desenvolvimento

de

um

programa

de

formação

de

capacitação

empreendedora.
O Relatório Compósito e o Relatório Nacional sobre a análise de
necessidades empreendedoras dos utilizadores estão disponíveis para
download através do link: fiereproject.eu/index.php/reports.

Os resultados desta pesquisa estão a ser utilizados de forma a desenvolver
um programa de formação de competências empreendedoras que visa
aumentar a capacidade e aptidão de cada funcionário a se comportar, pensar
e agir de forma mais empreendedora.
Para mais informações

…passando pela Bulgária…

Em fevereiro de 2015, os parceiros reuniram em Sofia (Bulgária) para a
terceira reunião do projecto. Durante a reunião, com base nas conclusões do
questionário de análise de necessidades empreendedoras, os parceiros
definiram

o

conteúdo

do

programa

de

formação

de competências

empreendedoras e debateram as possíveis formas de ministrá-lo em cada
país, a partir de junho de 2015.
O programa de formação terá como base manuais para o formando e para o
formador (que estarão disponíveis em todas as línguas dos seis países
parceiros) que irão focar-se em três competências essenciais:
Creatividade e inovação
Resiliência and liderança
Pensamento analítico e de recursos.

Mais ainda, exemplos práticos de como estas competências beneficiaram uma
série de organizações regionais públicas e privadas em toda a Europa, vão
integrar e sustentar o programa de formação. Os estudos de caso têm sido
desenvolvidos para dar uma visão geral de como as competências
empreendedoras e inovadoras foram aplicadas em diferentes contextos
geográficos e em diferentes sectores. Os estudos de caso serão compilados
num folheto que será em breve publicado online.
Para mais informações

…até à Islândia!

Nos próximos meses, o conteúdo do programa formativo será finalizado e os
parceiros iniciarão o processo de recrutamento de participantes para os
workshops formativos piloto.
A formação piloto a aplicar a nível Europeu irá consistir em workshops de
empreendedorismo inovador. Os módulos e as sessões serão orientados por
formadores e irão basear-se em conceitos primários de empreendedorismo
inovador e em competências tais como: criatividade e inovação, resiliência e
liderança, pensamento analítico e de recursos.
Será prestada especial atenção ao material específico de cada país. As
sessões serão complementadas pelos materiais e pelos estudos de caso que
desafiarão os formandos a debater sobre a aplicação de competências
empreendedoras inovadoras nas suas regiões e organizações.
O programa formativo não envolve custos de participação, terá uma duração
aproximada de 8 horas que serão distribuídas por um ou mais dias, de acordo
com a logística do local.

O público-alvo inclui: organismos e instituições regionais, municípios e outras
autoridades locais, funcionários de comunidades e organizações voluntárias,
departamentos de recursos humanos, redes de negócios e membros de
associações empresariais.
Se se enquadra no público-alvo definido e pretende potenciar a sua
organização para promover a região em que se insere, este programa
formativo é o que procura! Envie um email para info@fiereproject.eu para
ser um dos 50 participantes da sua região!
A próxima reunião de parceiros está agendada para Junho de 2015 em
Reiquiavique (Islândia). Esteja atento aos nossos meios de comunicação para
próximas actualizações.

Para mais informações
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