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Quarto boletim informativo
O Projecto FIERE (Desenvolvimento do Empreendedorismo Inovador nas
Regiões da Europa) está a aproximar-se da sua conclusão que ocorre no
final de Dezembro de 2015. O projeto tem vindo a examinar como é que as
organizações públicas e privadas podem ser mais empreendedora e
inovadoras no desenvolvimento das suas actividades e na forma como
prestam serviços aos seus clientes.

Programa de Formação Piloto em
Empreendedorismo Inovador concluído

Os parceiros de seis países europeus desenvolveram um Programa de
Formação de competências empreendedoras e inovadoras para organizações
públicas, privadas e voluntárias e respectivos funcionários e voluntários. Em

todos os seis países parceiros, foram realizados workshops de formação piloto
entre junho e novembro de 2015, para testar o programa formativo e os seus
três módulos constitutivos (criatividade e inovação; pensamento analítico e
capacidade de recurso; e liderança e resiliência). Na Bulgária, Grécia, Islândia,
Irlanda, Itália e Portugal 362 pessoas participaram nos workshops Fiere. Os
resultados dos questionários de avaliação preenchidos pelos participantes dos
workshops têm sido em geral muito positivo: altos níveis de satisfação foram
expressos tanto ao nível do conteúdo do programa de formação como ao nível
dos métodos de dar formação em todos os países parceiros. Os manuais para
o formador e para o formando estão disponíveis em todas as línguas
parceiras.

O

download

poderá

ser

feito

aqui:

http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/.

FIERE: Conferência Final em Inovação e
Empreendedorismo

A 12 de novembro de 2015, a Conferência Final transnacional do FIERE
“Public and Community Sectors adapting to change through Innovation
& New Ways of Doing Things” que se poderá traduzor por Adaptação dos
Sectores Público e Privado à mudança através da Inovação e de Novas
Formas de Fazer as Coisas , foi realizada em Cashel, Irlanda. O público foi
elucidado sobre o trabalho realizado pelos parceiros desde 2014 e sobre o
Programa de Formação piloto em Competências de Empreendedorismo e
Inovação que tem sido desenvolvido para funcionários e voluntários de
organizações públicas, privadas e coluntárias. Na segunda parte da
conferência foram apresentados estudos de caso demostrando como as
organizações têm implementado com sucesso formas "inovadoras" e

"empreendedoras" para melhorar o seu impacto. Os oradores presentes
foram: Senan Cooke sobre Dunhill Empresas Rurais e Ecopark, no Condado
de Waterford; Seán Keating sobre o projecto de fusão do Conselho de
Tipperary e Mary Fogarty do The Cottage Shop & Tea Room em Loughmore,
County Tipperary. Stefania Kristinsdóttir da Islândia também falou sobre uma
iniciativa na Islândia para enfrentar as comunidades rurais que sofrem um
declínio económico.
O download do programa da Conferência completo, juntamente com todas as
apresentações

pode

ser

feito

no

site

da

FIERE:

http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/.

Para além do fim do projecto…

Os parceiros do projecto Fiere irão integrar os resultados do projeto nos seus
planos de negócios futuros. Também começaram a difundir os resultados do
projeto através das suas redes locais, da cooperação com as instituições
regionais e de canais de difusão. Parte do projeto FIERE foi também a
criação de Fiere Mentoring Networks, uma rede de mentores nos seis países
parceiros que continuarão a envolver-se com o material desenvolvido pelo
projeto e com a promoção de abordagens inovadoras e empreendedoras nas
suas regiões.
Todos os resultados do projecto, incluindo todo o material de formativo,
permanecerá disponível para download gratuito no site do FIERE aquando da
sua conclusão: www.fiereproject.eu.
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Contactos
TCC - michael.moroney@tipperarycoco.ie
WIT - wogorman@wit.ie
CESIE - dorothea.urban@cesie.org
IPS - todorov_t@unwe.bg
AllWeb S.A. - jhassid@unipi.gr
ACIB - acib@acibarcelos.pt
EINURD - stefania@einurd.is

Project n. 540477-LLP-1-2013-1-IE-Grundtvig-GMP
Este projecto foi financiado pela Comissão Europeia. As
comunicações reflectem apenas os pontos de vista do autor, a
Comissão não poderá ser responsabilizada por qualquer uso que
possa ser feito da informação aqui constante.
© 2015 FIERE.  All rights reserved

