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Reconhecimentos

O presente documento, que constitui uma das tarefas do Pacote de Trabalhos 3: Competências ao
nível do empreendedorismo inovador indicativas, foi desenvolvido de acordo com especificações
aplicáveis a todos os módulos e manuais de formação do projecto FIERE.
O document não pretende fazer uma revisão de analítica e/ou interpretativa dos conceitos de
criatividade, inovação, pensamento analítico, capacidade de recursos, liderança e resiliência. Ao
invés, deverá ser visto como uma introdução, um ponto de partida para a troca de ideias ao longo
das sessões piloto/workshops a serem realizados pelas várias regiões parceiras: Itália, Grécia,
Bulgária, Irlanda, Islândia e Portugal.
Na preparação do Manual para Formandos, foram utilizadas várias fontes e trabalhos publicados.
Merece também reconhecimento todo o material fornecido pelos parceiros responsáveis por cada
modulo formativo – AllWeb (Grécia), Instituto de Pós Graduações IPS (Bulgária) e Waterford
Instituto de Technologia (Irlanda), assim como todos os comentários e opiniões que foram
trocados com os parceiros nas reuniões.
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INTRODUÇÂO
O projeto FIERE (Desenvolvimento do Empreendedorismo Inovador nas Regiões da Europa) tem
como objectivo apoiar as comunidades locais e as economias regionais, concentrando-se
especificamente no desenvolvimento de competências dos funcionários das organizações de
forma a deterem atitudes mais empreendedoras e inovadoras no de seu ambiente de trabalho. O
paradigma de empreendedorismo inovador reside na intersecção de empreendedorismo e
inovação, uma vez que reconhece a necessidade de ensinar a inovação, o empreendedorismo e a
criatividade como competências fundamentais para decisores políticos, gestores, administradores,
diretores de desenvolvimento empresarial, líderes comunitários, fundadores de comunidades e
sociais, e organizadores / administradores de entidades da comunidade local.
A projecto FIERE inclui 7 organizações parceiras: o Conselho do Condado de Tipperary e o Instituto
de Tecnologia Waterford da Irlanda; a Soluções AllWeb - uma empresa líder de TI na Grécia; CESIE
- uma ONG sem fins lucrativos da Itália; a Associação Comercial e Industrial de Barcelos de
Portugal; Ehf Einurd - uma empresa de consultoria da Islândia; o Instituto de Pós-Graduação da
Universidade de Economia Mundial e Nacional da Bulgária. Os parceiros trabalham a ideia de
projetar e implementar um programa de formação, em cada região parceira FIERE, de apoio aos
funcionários, aumentando o seu potencial.

1. Objectivos e relevância dos módulos formativos para o Projecto FIERE e para o
seu público-alvo
Através da elaboração de conteúdos de formação no Pacote de Trabalho (WP) 3: 'programa de
formação inovador indicativo de habilidades de empreendedorismo', a parceria do projecto FIERE
procura desenvolver um programa de formação para o empreendedorismo inovador que aborda
as necessidades de competências das organizações regionais, enquanto, ao mesmo tempo, tendo
em conta as questões operacionais associadas à execução do programa de formação regional (por
exemplo, desenvolvimento de uma rede de mentores / facilitadores que auxiliem os formandos no
âmbito dos programas de educação de adultos). O processo de desenvolvimento de programas de
formação não se limita apenas ao WP3. Através dos resultados do WP2 'Aferição das Necessidades
dos Utilizadores" e WP4 " Estudos de Caso" e, eventualmente, levar em conta o feedback das
"acções-piloto" WP5 para aperfeiçoar os produtos de formação desenvolvidos.
O programa de trabalho do WP3 baseia-se nos resultados da análise das necessidades de
empreendedorismo nas organizações regionais e nos estudos de caso, elaborados por cada um
dos parceiros do projeto para apoiar o intercâmbio de boas práticas de como as organizações
regionais dos países parceiros implementaram com sucesso abordagens empreendedoras e
inovadoras para fazer face aos desafios da região. O WP3 foca-se em desenvolver um curso de
formação inovadora que compreende os seguintes módulos:
• Module 1: “Criatividade e Inovação”;
• Module 2: “Pensamento Analítico e de recurso como forma de identificar e satisfazer as
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necessidades do cliente/cidadão”;
•

Module 3: “Liderança e Resiliência como forma de potenciar a inovação e um serviço
efectivo nos sectores público e privado”

O conteúdo dos módulos de formação é utilizado no desenvolvimento de manuais de formação
para formadores / tutores / conselheiros e para os formandos – isto é Manual para Formadores e
Manual para Formandos. Os manuais fornecem materiais de aprendizagem para ajudar os
participantes a compreender os conceitos básicos do empreendedorismo inovador. Além disso - e
potencialmente importante no contexto do programa de educação de adultos se inserir no âmbito
regional - os manuais de formação também referem o apoio que pode ser necessário na prática a
nível regional para auxiliar os participantes a implementar as competências que adquiriram.

2. Objectivos de Aprendizagem
Depois de tirarem o curso de formação, elaborado no âmbito do projecto FIERE, compreendendo
módulos 1, 2 e 3, os participantes devem ser capazes de:
1. Definir os conceitos de: criatividade e inovação; pensamento analítico e de recurso;
liderança e resiliência, bem como o seu papel para a organização.
2. Identificar a relação entre empreendedorismo inovador por um lado, e criatividade,
pensamento analítico, capacidade de recurso, liderança e capacidade de resiliência - por
outro.
3. Reflectir sobre os conceitos de: criatividade e inovação; pensamento analítico e de recurso;
liderança e resiliência, bem como o seu papel para a organização.
4. Explicar a importância da criatividade, inovação, pensamento analítico e de recurso;
liderança e resiliência para a qualidade dos serviços prestados pela organização.
5. Aplicar diferentes técnicas para melhorar o nível de criatividade, inovação, pensamento
analítico e de recurso; liderança e resiliência na organização.
6. Ilustrar como o empreendedorismo inovador nas regiões pode ser apoiados por
criatividade, desenvoltura e resiliência organizacional.
7. Avaliar diferentes componentes da criatividade / estágios da resolução de problemas /
estilos de liderança e identificar as abordagens para cada componente / fase / estilo em
situações diferentes.
8. Avaliar o potencial / comportamento de liderança / oportunidade criativa no papel atual
do trabalhador.
9. Avaliar como melhorar a criatividade / desenvoltura / resiliência individual dentro do local
de trabalho.
10. Identificar e analisar os fatores associados à inovação e empreendedorismo que
determinam o sucesso a nível organizacional e / ou regional.
11. 11. Projetar serviços inovadores que atendem às necessidades e expectativas dos clientes e
/ ou cidadãos.
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12. 12. Planear acções para o desenvolvimento das organizações, bem como para a melhoria
socio-económica das regiões.

3. Elaboração de módulos de formação no âmbito do roteiro para o
desenvolvimento do Programa de Formação
A elaboração do curso de educação para o empreendedorismo inovador dentro do WP3 abrangeu
as seguintes etapas:
•

Definição dos conteúdos formativos – objectivos e módulos:

Na sequência das conclusões retiradas no Levantamento de Necessidades de Formação e dos
Relatórios Nacionais (WP2), os parceiros identificaram a abordagem mais adequada a ser utilizada
para o desenvolvimento do conteúdo do programa de formação. A seleção levou em consideração
as especificações teóricas e técnicas, bem como a potencial operacionalidade dos materiais após a
conclusão do projeto.
No que respeita aos módulos formativos, a sua especificação está em consonância com o plano de
implementação das acções-piloto - workshops a realizar nos países parceiros, desenvolvido pelo
parceiro Soluções AllWeb S. A. e os cenários alternativos propostos nele (WP5). A estrutura do
conteúdo formativo demonstra alguma variação entre os parceiros do projecto reflexo dos
diferentes resultados dos Relatórios dos Inquéritos Nacionais e das boas práticas identificadas a
nível nacional (WP4).
• Atribuição de tarefas entre os parceiros – nomeação dos ‘líderes do módulo', responsáveis pelo
desenvolvimento dos seus respectivos módulos:
1. Módulo 1: "Criatividade e inovação" - AllWeb Solutions SA (AllWeb), Grécia;
2. Módulo 2: "Pensamento analítico e capacidade de recursos como forma de identificar e
satisfazer as necessidades dos cidadãos / clientes" - Instituto de Pós-Graduação em UNWE (IPS),
na Bulgária;
3. Módulo 3: "Liderança e resiliência, a fim de reforçar a inovação e serviço mais ágil no sector
público e privado" - Waterford Institute of Technology (WIT), na Irlanda.
• Identificação de métodos formativos - a fim de garantir a usabilidade, capacidade de
adaptação e atualização constante do conteúdo de treinamento, o quadro geral de métodos de
prestação de formação inclui o seguinte:
1. Abordagem ao nível da Aprendizagem - sessões conduzidas por instrutores e formação online;
2. Metodologia - apresentações PPT e materiais audiovisuais;
3. Método Formativos – deve ser permitido um certo grau de flexibilidade aos parceiros na
condução da formação.
A fim de facilitar a formação, um kit de ferramentas foi criado, encontrado nos apêndices do
presente manual. Sugestões para possíveis abordagens para a execução dos programas de
formação Fiere pode ser encontrada no Apêndice 1. Uma série de ferramentas úteis para
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assegurar a prestação de formação piloto, incluem o uso de exercícios práticos, exercícios de
construção de grupo, exercícios para quebrar o gelo, etc., todos fornecidos no Apêndice.
A fim de assegurar um elevado nível de dinamismo no decurso da execução do programa de
formação, os participantes dos workshops-piloto (organizados em grupos) serão incentivados a
desenvolver os seus próprios estudos de caso. É suposto os participantes apresentarm exemplos
reias que ilustrem como as organizações regionais em que estão inseridos fazem uso das
competências abrangidas pelo programa de formação e perceberem qual a forma de melhorar a
competitividade da sua região e a sua capacidade de fornecer serviços eficazes. Assim, os
participantes receberão uma oportunidade de fazerem uso das competências inovadoras de
empreendedorismo que adquiriram. Diretrizes para a elaboração de estudos de caso podem ser
encontradas no Apêndice 3 deste manual.
•
Desenvolvimento de materiais de formação - a fim de comunicar os objectivos, a
finalidade e as características do conteúdo de formação elaborado pelos parceiros, os materiais
formativos devem ser abrangentes, complementares e coerentes com os métodos formativos
selecionados. Além disso, os materiais de formação a serem desenvolvidos por cada um dos
parceiros do projecto (apresentações PPT, materiais audiovisuais, etc.) irão reflectir as
especificidades do conteúdo formativo - workshops, módulos, sessões, etc.
Preparação de instrumentos de avaliação - o desenvolvimento de ferramentas de avaliação é
fundamental, de modo a garantir que o conteúdo e materiais formativos são afinados com base no
feedback dos seus destinatários finais. Três tipos de questionários de avaliação serão utilizados:
1. Avaliação ex-ante do nível de competências dos participantes (Anexo 4). Estes podem também
ser usados pelos formandos ser para auto-avaliação dos módulos de formação;
2. Avaliação ex-post, para identificar o nível de aquisição de competências (Anexo 5);
3. Avaliação geral do conteúdo do curso de formação (apêndice 6).
A tradução do conteúdo do curso de formação servirá para garantir a utilidade do conteúdo e dos
materiais formativos. Os manuais para formadores e formandos serão traduzidos para a língua
nacional de cada um dos parceiros do projecto (búlgaro, grego, islandês, italiano e português).

4. Estrutura dos módulos formativos
A estrutura dos módulos de formação acordada pelos parceiros do projeto inclui as seguintes
seções:
• O conceito de competências abrangidas pelo respectivo módulo - uma breve revisão da
literatura sobre os principais conceitos teóricos das competências, em que o respectivo módulo de
formação é focado.
• Relevância das competências identificadas para as organizações regionais - um resumo das
principais conclusões do WP2, a fim de justificar a escolha das competências específicas a serem
incluídas no módulo de formação respectivo.
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• Exemplos de boas práticas - resumos de dois / três estudos de caso, que são mais relevantes
para o respectivo módulo de formação e as competências em que se concentra.
• Conclusões e Recomendações - benefícios para as organizações regionais decorrentes da sua
participação no curso de formação, utilizando os materiais elaborados no âmbito do projecto
FIERE e recomendações para os métodos e abordagens formativos mais adequados, a serm
eventualmente usados no WP5 'Ações-Piloto".
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Criatividade e Inovação

Professor Joseph Hassid

FIERE ▪ Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe

1. Definir o cenário …
O contexto sócio-econômico e institucional, em que todas as organizações operam hoje em dia, é
caracterizado por uma procura contínua e incessante da eficácia e eficiência (em termos
qualitativos e de recursos).
De acordo com muitos especialistas na área, a criatividade e a inovação têm-se tornado, nas
últimas décadas, a "religião industrial". Ambas podem ser pensadas como o "fator x" em qualquer
negócio , "equação de crescimento", representando crescimento da produtividade que não pode
ser explicado por aumento de capital ou de trabalho. Além disso, com a concorrência globalizada e
a rápida evolução tecnológica, a velocidade das mudanças que ocorrem dentro de muitos
mercados e ambientes organizacionais, nos últimos anos, aceleraram drasticamente. Criatividade
e Inovação são frequentemente citados como os meios pelos quais as organizações devem
responder a esta mudança e explorar as muitas oportunidades, que acompanham ou resultam
desta mudança.
"Inovar ou ficar para trás: o imperativo competitivo para praticamente todas as empresas hoje é
assim tão simples"! (Leonard e Straus (1997), Harvard Business Review). E esta visão é
amplamente compartilhada por Peters (1990) e Beck (1992).
"O que acontece quando os teus concorrentes são tão competentes como tu e o teu custo-eficácia
não é mais uma vantagem única?" Foi a pergunta crucial levantada pelo guru da criatividade,
Edward De Bono (1995). Criatividade é essencial para qualquer negócio. Vamos supor que a
criatividade é a capacidade de gerar valorização. Não há nenhuma maneira óbvia através da qual
uma empresa possa gerar e manter uma vantagem competitiva sem algum tipo de
processo/procedimento. Profissionais da área assim como investigadores têm tentado
compreender os fatores que ajudam ou dificultam a criatividade.
Um dos elementos essenciais para o sucesso organizacional é a sua adaptação, que se manifesta
como as pessoas são capazes de introduzir e aceitar as mudanças através do desenvolvimento de
iniciativas baseadas na criatividade e inovação. Para incentivar a criatividade, todas as
organizações precisam para criar um "clima" que apoia e permite o pensamento criativo dos seus
funcionários. As organizações devem continuamente procuram remover obstáculos e barreiras
que possam impactar negativamente na criatividade e, ao mesmo tempo, melhorar os fatores que
promovem a criatividade.
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2. O que é Criatividade?
Criatividade é a "arte" de desenvolver ideias novas e imaginativas na realidade! A criatividade é
expressa pela capacidade de perceber e interpretar o mundo de novas maneiras, para encontrar
padrões ocultos, para fazer conexões entre os fenômenos e situações aparentemente sem relação
entre si e gerar soluções.
Criatividade envolve dois processos intimamente ligados: o pensamento seguido pela produção.
Se determinada pessoa tem ideias, mas não age de forma a concretizá-las, essa mesma pessoa
pode ser definida como imaginativa, mas não necessariamente como "criativa"!
Criatividade é o processo de trazer algo novo para a existência. Criatividade requer paixão e
compromisso. Traz à consciência slgo que estava oculta e aponta para uma nova vida!
Inovação, por outro lado, é definida como a implementação de um novo ou significativamente
melhorado produto, serviço ou processo que cria valor para o negócio, o governo ou a sociedade.
Algumas pessoas podem argumentar erroneamente que criatividade não tem nada a ver com
inovação. Criatividade, no entanto, é uma parte indispensável da equação da inovação. Não há
inovação sem criatividade. O principal indicador de desempenho, tanto na criatividade como na
inovação, é Criação de Valor.
Definir criatividade não é fácil, pois há muitas definições, cada uma apontando para aspectos
específicos do mesmo conceito. Por exemplo, a definição proposta pela Enciclopédia Britânica é
que: "(criatividade é) ... a capacidade de produzir algo novo através da capacidade imaginativa,
referindo-se a uma nova solução para um problema, um novo método ou dispositivo, ou um novo
objecto artístico ou forma".
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3. Revisão literária resumida de criatividade e o seu contributo para a “Criação de
Valor”
3.1. Questões básicas
A investigação sobre criatividade remonta a 1960 quando académicos começaram a dar a sua
contribuição no aumento da eficiência, eficácia e, assim, ajudar na melhoria de negócios, no
desempenho das organizações, numa melhor qualidade de serviço ao cliente e numa vantagem
competitiva.
Cook (1998) considerou a criatividade como um "elemento de vantagem competitiva" para as
organizações - qualquer tipo de organizações. Os novos produtos / serviços mais competitivos e
rentáveis serão aqueles que atendem às necessidades dos clientes de forma mais eficaz do que os
produtos ou serviços do concorrente e, portanto, são preferidos por mais clientes (Mc Adam e
McClelland, 2002). Inovação e criatividade geram benefícios para as empresas que ultrapassam o
crescimento de vendas ou a melhoria da eficiência. Uma empresa ou uma organização que
estabelece um processo de criatividade e inovação eficaz é também mais apta a perceber os
benefícios sociais que surgem com o aumento dos níveis de trabalho em equipa e motivação dos
funcionários.
Para os nossos propósitos, a principal questão que precisa ser respondida é: a criatividade pode
ser aprendida? Ou, por outras palavras: podemos formar pessoas para se tornarem mais criativas?
Um estudo realizado por George Terra revela que as pessoas são naturalmente criativas, embora,
à medida que crescem, aprendem a ser … o inverso! Criatividade é geralmente considerada uma
capacidade que pode ser desenvolvida e um processo que pode ser gerido! Começa com uma
base de conhecimento, a aprendizagem de uma disciplina para dominar uma maneira de pensar. A
aprendizagem parte da experimentação, exploração, questionar pressupostos, através da
imaginação e de uma síntese significativa das informações recolhidas. Aprender a ser criativo é
semelhante a aprender um desporto. Requer prática para desenvolver os músculos certos e um
ambiente favorável para florescer.
Estudos têm tentado descobrir o chamado "ADN Inovador", que é o que determina a capacidade de
gerar ideias inovadoras. Esta não é apenas uma função da mente, também depende de uma série de
comportamentos-chave que otimizam o cérebro para a descoberta. Cinco desses comportamentoschave podem ser escolhidos para análise e consideração:
1. Associar: desenhar conexões entre questões, problemas ou idéias de campos aparentemente não
relacionados;
2. Questionar: levantar questões que desafiam a sabedoria comum;
3. Observação: examinar o comportamento de clientes, fornecedores, concorrentes e identificar
novas formas de fazer as coisas;
4. Networking: conhecer pessoas com diferentes ideias e perspectivas:
5. Experimentação: a construção de experiências interativas, provocando reações heterodoxas para
ver que ideias surgem.
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Outra questão igualmente crucial é: “Quais são os componentes da criatividade". A pesquisa
destaca uma série de fatores ambientais comuns que potenciam o comportamento criativo no
indivíduo. Esses incluem:
• Reforço (pessoas diferentes, sugerindo ideias semelhantes);
• Metas e aspirações;
• Esforço Extended (criação de ideias com base na sugestão de outras pessoas);
• Liberdade e Autonomia;
• Sensação de segurança;
Autores da Harvard Business Review (2002) entrevistaram 16 líderes da inovação de diferentes
sectores e de diferentes partes do mundo e pediram-lhes para lhes dizer quais eram as ideias que
mais inspiram inovação nas suas organizações. O diagrama a seguir ilustra as respostas obtidas e
fornece algumas idéias úteis para consideração:

problems

outsiders

meaningful

Ideas to
inspire
innovation

Experiment
crazy

customers

underestimate
Ask

negativity

O resumo das respostas à questão crucial também está espelhado no gráfico abaixo. Os três
componentes principais indicados "Perícia", "Pensamento criativo" e "Motivação" podem ser
interpretados e analisados de várias maneiras. O que é importante, porém, é que "criatividade"
per se, surge na "área comum de intersecção" de todos esses componentes-chave. Para
criatividade emergir e se desenvolver, todos os três componentes têm de existir, operar e
interagir!
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É geralmente aceite que a criatividade, em todos os tipos de organizações, é, como mencionado,
uma competência que pode ser desenvolvida e um processo que pode ser gerido. Como já foi
argumentado, este processo começa com uma base de conhecimento, a aprendizagem de uma
disciplina para dominar uma certa maneira de pensar. Aprender a ser criativo envolve
experimentação, exploração, questionar pressupostos, usar a imaginação e misturar informações.
Outra questão crucial que também precisa de uma resposta é: "Se a criatividade pode ser
ensinada, como podemos fazer isso?"
Em 1956, Louis R. Mobley argumentou que, "qualquer programa formative de criatividade eficaz,
deve ser construído em torno de seis princípios básicos":
Primeiro: metodologias tradicionais de ensino como a leitura, palestras, testes, memorização, é
pior do que inútil! A educação concentra-se em fornecer respostas de uma forma linear "passo a
passo". Mobley percebeu que pedir radicalmente diferentes questões de uma forma "não-linear"
é a chave para a criatividade!
Segundo: Tornar-se criativo exige um processo de desaprender, em vez de um processo de
aprendizagem! O objetivo de um programa de aumentar a criatividade não deve ser a de adicionar
mais hipóteses, mas derrubar as já existentes e deve ser concebida como uma "mente soprando
experiência". Os participantes devem ser puxados para fora de sua zona de conforto - muitas
vezes através de formas embaraçosas, frustrantes e até mesmo irritante. Proporcionar uma
experiência de humildade, especialmente para indivíduos com egos altos, tem os seus riscos, mas
pode pôr em marcha processos que irão gerar mais criatividade.
Terceiro: Não aprender a ser criativo. Em vez disso, tornar-se uma "pessoa criativa"! O exemplo
apresentado é que: "Um recruta Marine não aprende a ser um fuzileiro naval por ler alguns
manuais. Ele torna-se um fuzileiro naval por sofrer os rigores do boot camp. Como uma lagarta
que se torna numa borboleta, ele é transformado num fuzileiro naval "
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Quarto: O caminho mais rápido para se tornar criativo é misturar-se e interagir com outras
pessoas criativas! Apesar do fato de que alguns programas formativos podem começar num
ambiente não sistemático e não-estruturado, a maioria dos benefícios resultam através da
interacção entre colegas, que frequentemente ocorre de maneira informal.
Quinto: Criatividade está altamente correlacionada com o auto-conhecimento! É impossível
superar preconceitos, se não sabemos que eles estão lá.
Sexto e talvez o mais importante: Deve ser dada "permissão para estar errado" aos formandos!
Todas as grandes ideias desenvolvem-se - mesmo de maneira informal – depois de um grande
número de "más"! A única maior razão pela qual a maioria das pessoas nunca desenvolve o seu
potencial criativo é pelo medo de fazer figuras de “parvo”. O princípio a ser aplicado aqui é de que
"não existem ideias más ou erradas, apenas a construção de ideias para melhorar cada vez mais"!

3.2. Criatividade Organizacional
Criatividade organizacional não é a simples agregação da Criatividade independente de todos os
membros. Ao contrário, é uma função da criatividade dos indivíduos como membros do grupo no
âmbito de um ambiente organizacional, o que é relevante para a sua estratégia e objetivo coletivo
(Woodman, Sawyer e Griffin, 1993). Criatividade organizacional é definida como: "a criação de um
valioso, útil, novo produto, serviço, ideia, procedimento ou processo por indivíduos que trabalham
juntos num sistema social complexo", ou pode, em alternativa, ser entendido como: "A criação de
um valioso, útil, novo produto, serviço, idéia, procedimento ou processo por indivíduos que
trabalham dentro de uma organização social complexa ". (Mumford, 2011)
3.2.1. Estrutura e Sistemas de Criatividade Organizacional

Para estruturar a criatividade do grupo numa organização, Amabile (1998) defende que se deve
fazer a correspondência entre as pessoas e as tarefas e projetos certos, dando-lhes a liberdade em
todo processo de trabalho. Por outro lado, de uma forma geral, gerentes ou organizações acabam
por matar a criatividade reunindo equipas homogêneas. Isto pode ser visto como eficiente e útil
para a moral elevado, mas no fundo todos contribuem com uma mentalidade semelhante. Pelo
contrário, um grupo de apoio mútuo com uma diversidade de perspectivas e experiências é muito
mais relevante para uma equipa que procuram gerar ideias criativas. Claro que, a diversidade de
per si não é suficiente! A equipa precisa de pelo menos três qualidades: (a) os membros devem
compartilhar a alegria num objetivo comum, (b) devem estar dispostos a ajudar uns aos outros
através de períodos e problemas difíceis e (c) todos os membros devem reconhecer o
conhecimento exclusivo e a perspectiva de trazer outros parceiros para o grupo.
Os funcionários serão mais criativos quando a estrutura organizacional estimular as pessoas a
sentirem-se motivadas, principalmente, pelo interesse, satisfação e desafio do trabalho em si. Este
tipo de estrutura interna, devidamente estabelecido e com eficiência operacional, pode fazer uma
grande diferença no fomento da criatividade. A formação é particularmente importante para a
criação de grupos de trabalho em que as pessoas, apesar do fato de não serem homogéneas no
que respeita às suas origens, são estimuladas a aprender uns com os outros. Atribuições a
projectos pode fazer uma grande diferença, também. Para incentivar a criatividade, as pessoas
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precisam de trabalho adequadamente desafiador – que os permita operar as suas competências,
permitindo o seu crescimento e desenvolvimento. Esse nível de desafio é muito importante para a
motivação intrínseca!
Finalmente, há a necessidades do próprio ambiente da organização estar aberto à criatividade. A
atmosfera de colaboração, onde as pessoas estão continuamente a partilhar ideias e ajudando uns
aos outros com o seu trabalho, em vez de competir uns com os outros, é necessária. Quaisquer
que sejam os sistemas de recompense, estes devem reconhecer o trabalho criativo. Reconhecer o
valor da criatividade significa uma poderosa mensagem de apoio - e ajuda as pessoas a ficarem
apaixonadas pelo seu trabalho.
3.2.2. Recursos e Competências

Recursos e competências são as ferramentas básicas que uma organização tem à sua disposição
para funcionar corretamente e completar o seu negócio. Estes incluem, por exemplo, a pessoas,
capital, máquinas, equipamentos e materiais que uma organização tenha adquirido para uso nas
suas operações. Recursos e tecnologia pode impactar os sentimentos e as atitudes das pessoas nas
organizações por aumentar ou inibir comportamentos criativos adequados. (Isaksen et ai, 2000). A
falta de recursos-chave muitas vezes pode frustrar e fornecer barreiras para o pensamento
criativo e de iniciativa. O acesso e uso eficiente dos recursos pode ser um poderoso estímulo para
a criatividade e mudança.
Amabile (1998) também afirma que tempo e dinheiro também são recursos de grande
importância que podem matar ou incentivar a criatividade organizacional. Os gerentes têm,
portanto, que necessariamente gerir esses recursos com grande consideração. É aconselhável que,
enquanto é dever dos gestores determinar o financiamento, pessoal e outros recursos que uma
equipa legitimamente precisa para concluir um projeto, eles devem entender qual o limiar de
suficiência. Isto constitui um ponto de equilíbrio em que a criatividade não melhora quando mais
recursos são adicionados, mas restringe quanto menos recursos houver.
O trabalho de uma organização requer que as pessoas tenham uma combinação adequada de
competências, conhecimentos e capacidade para realizar o trabalho de forma eficiente e eficaz. O
trabalho realizado determina, em grande medida, a seleção de quem precisa trabalhar, uma vez
que cada trabalho é composto por alguns conjuntos de tarefas. As exigências feitas por esses
empregos influenciam os comportamentos necessários pela organização para realizar o seu
propósito e, por sua vez, afeta o ambiente interno. As competências dos indivíduos são as
capacidades e conhecimentos detidos por indivíduos dentro da organização. Eles determinam o
nível de talento à disposição da organização para atender às exigências de trabalho. Se um local de
trabalho está cheio de pessoas altamente qualificadas com talento suficiente para contribuir para
os objectivos da organização, o clima será afetado positivamente. Se a criatividade está
preocupada com a geração de idéias enquanto equipa e criatividade organizacional se preocupa
tanto com a geração de ideias como com a implementação dessas ideias, isso poderia tornar as
pessoas criativas num elemento essencial do processo de criatividade organizacional e, em última
instância, determinar as perspectivas de sucesso para toda uma série de outras funções!
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Este breve resumo da vasta literatura sobre criatividade, aqui apresentado, tentou identificar
alguns padrões e temas comuns sobre fatores que podem aumentar a criatividade organizacional
e fornecer respostas para questões-chave, de especial referência à "formação para a criatividade".
Embora as dimensões - o clima organizacional, cultura organizacional, estrutura organizacional e
sistemas, de liderança e de recursos e competências - pode ser explorado em maior profundidade,
é importante reconhecer que são um pouco sobreposições e os limites entre eles nem sempre são
claros.
De facto, é a soma do conjunto, em vez das partes individuais, que melhoram a criatividade dos
organismos! Cada dimensão, por si só, não pode apoiar a criatividade. As organizações são
sistemas sociais, políticos e técnicos complexos e nenhuma fórmula simplista para se tornar mais
criativo pode ser aplicada.
Criatividade organizacional está vinculada a um equilíbrio de risco de complexidade, de
compromisso e de escolha. A "organização criativa" tem de ser flexível, enquanto controla o risco,
mas, ao mesmo tempo, deve estar disposta e capaz de fornecer a liberdade de pesquisa para a
"nova", através da aprendizagem e experimentação. Há evidências que apoiam a ideia de que um
ambiente propício à criatividade é fundamental e está ligado tanto à cultura, ao clima e os
aspectos físicos do ambiente. Há uma visão sistémica da criatividade, que sugere que a maioria, se
não todos, os resultados criativos são gerados em ambientes onde a criatividade, como uma
"cultura" é, de várias maneiras, encorajada e recompensada.
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4. Criatividade na Administração Pública- é relevante?
Marshall Dimock (1986, p. 3), um bem conhecido autor no que respeita à criatividade e à gestão
das organizações, argumenta que “Creativity is one of the hallmarks of leadership and is a central
component in the science and, most particularly, the art of public administration” e também que
“Creativity is perhaps the most important concept in public administration”.
Um dos maiores desafios que as organizações públicas e privadas enfrentam e terão que enfrentar
no futuro, é o ritmo acelerado e a complexidade proveniente das sociedades e das economias
regionais, nacionais e internacionais, que operam através de sistemas interligados. A fim de lidar
com tal complexidade, o atributo mais important e a capacidade mais relevante dos líderes será a
Criatividade. A própria noção de criatividade sugere potenciais para definições para a inovação e a
originalidade, isto é, “…the ability to see old problems in novel ways and to devise new ways of
thinking, analyzing and acting”.
A criatividade é fundamental para o sucesso organizacional, pois ajuda pessoas e organizações a
responder aos novos desafios e oportunidades para a mudança. Como podemos fomentar a
criatividade em nós mesmos e nos outros? Como podemos gerir pessoas nas organizações
públicas de forma a valorizar e incentivar a sua criatividade de forma consistente com os valores
públicos e com a responsabilidade inerente?

4.1. Porque é necessária a Criatividade nas Organizações Públicas?
Também é importante fazer algumas perguntas fundamentais, tais como:
(a) Quais são as consequências da criatividade para as organizações públicas?
(b) Porque é que os funcionários públicos se devem esforçar para serem criativos e para apoiarem
a criatividade dos outros?
(c) Como é que os indivíduos responderão/respondem perante oportunidades de serem criativos
nos seus locais de trabalho?

As respostas a estas perguntas podem fornecer insights sobre a natureza tanto da criatividade e
da sua importância para o serviço público.
Para as organizações públicas serem eficazes, devem elaborar e facilitar respostas criativas para os
problemas sociais cada vez mais complexos e as necessidades e exigências dos cidadãos. As
organizações e os indivíduos que nelas trabalham devem inovar e mudar, como necessidades e
exigências da comunidade. Enfrentar esses desafios exige a plena utilização de todos os recursos
humanos e mentais disponíveis. Entre os mais importantes desses recursos é a criatividade - a
capacidade de pensar nos problemas de novas formas, mudar perspectivas e criar novas
abordagens úteis para melhorar o funcionamento das organizações e servir as necessidades dos
cidadãos. Não fazer isso é um desperdício das capacidades dos indivíduos e das organizações e é
inconsistente com os valores do serviço público. Cabe a todos nós, usar a nossa imaginação e
experiência à medida que trabalhamos para atingir objetivos comuns. Criatividade está
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diretamente e positivamente ligada à eficácia organizacional e à melhoria da qualidade e
produtividade. A criatividade aumenta a qualidade das soluções para os problemas
organizacionais, ajuda a estimular a inovação, revitaliza a motivação e promove o desempenho da
equipa (Raudsepp, 1978). A Criatividade ajuda as organizações a responder aos desafios,
exigências e oportunidades para a mudança.
Há outros benefícios também. Há evidências de que a oportunidade de ser criativo é importante
para a motivação e retenção de funcionários. Empregados e potenciais empregados valorizam as
oportunidades para serem criativos. Por exemplo, uma das conclusões de um inquérito realizado a
executivos de negócios no início do novo milénio foi de que as qualidades topo do ranking
desejadas para conseguir um emprego a criatividade, a responsabilidade e a capacidade de
trabalhar de forma independente (RB Denhardt et.al, 2013). Também foi verificado que os
gestores que são criativos e têm oportunidades de serem criativos no trabalho, são menos
propensos a querer sair das organizações em que estão inseridos (Cameron M. Ford, 1995). Foi
ainda demonstrado que a inovação ea criatividade pode reduzir o stresse no trabalho. Ajudar as
pessoas a tornarm-se mais inovadoras e criativas “not only makes the work environment less
stressful but also leads to the introduction of procedures which enhance productivity and
quality of work” (Bunce & West, 1996, p. 210).
A Criatividade permite às organizações públicas serem sensíveis e desenvolverem novas e
melhores formas de servir os cidadãos e usar os recursos sabiamente. A oportunidade de ser
criativo pode ajudar a motivar as pessoas, mantê-las interessados, comprometidas com seu
trabalho, e reduzir o stresse. Assim, a criatividade não é apenas algo para "tipos criativos" ou uma
questão de um "vôo de fantasia" nos tempos livres. É um componente bastante crítico da gestão
de comportamento organizacional capaz de atingir as metas do serviço público.
A Criatividade é mais do que um flash de insight. Em vez disso, pode ser pensada como um
processo com cinco passos ou etapas identificáveis: (1) preparação, (2) concentração, (3)
incubação, (4) iluminação, e (5) verificação (Hollingsworth & Boone, 1990). As características e o
conteúdo desses estágios não são elaboradas neste documento, mas podem ser encontrados em
muitos estudos e relatórios.

4.2. Impedimentos à Criatividade
Há também uma série de impedimentos ou obstáculos à criatividade (MA Runco, 2014) que
precisam ser considerados. A remoção destas barreiras pode ser o primeiro passo na promoção da
criatividade em nós mesmos e nos outros. As mais comumente enunciadas são as seguintes:
• Definir o problema inicial incorretamente ou de forma deficiente
• Julgar rápido demais pontos de vista alternativos e ideias propostas
• Parar na primeira ideia "aceitável", sem considerar alternativas
• Falta de apoio de superiores e / ou colegas de trabalho
• Hostilidade para compartilhar conhecimento.
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5. Projecto FIERE: Sondagem para aferição das necessidades ao nível de
competências organizacionais – Referências à Criatividade e a competências
relacionadas
5.1. Observações Introdutórias
De acordo com o Plano de Trabalho do projeto FIERE, foi realizado um inquérito às necessidades
relativas às competências de empreendedorismo nas organizações, por todos os parceiros. O
objectivo foi o de atingir um nível de compreensão das competências e comportamentos dos
funcionários empreendedores do sector público, privado, comunitário e empresarial e ainda
voluntário. Os parceiros entrevistaram 450 pessoas de 223 organizações do sector, privado,
comunitário, empresarial e voluntário em todas as seis regiões parceiras para descobrir o seu nível
actual de formação em empreendedorismo e de competências empreendedoras e as suas
necessidades de formação adicional, a fim de realizarem, de forma mais eficaz, as suas tarefas. De
todas as organizações incluídas na pesquisa, o sector público registou o maior em 39%, seguido
pelo sector privado em 38% e o setor empresarial em 14% e, finalmente, uma pequena amostra
de organizações voluntárias. De acordo com o relatório de âmbito europeu realizado, "capacidade
de recursos", "resiliência" e "pensamento analítico", foram as competências mais citadas como
importantes para a organização e para o funcionário individual e como importantes para serem
alvo de formação.
Os resultados desta pesquisa foram utilizados para desenvolver um programa de formação de
competências de empreendedorismo destinado a aumentar as competências das organizações e
seus funcionários de forma a tornarem-se mais empreendedores.
Em fevereiro de 2015, os parceiros reuniram-se em Sófia (Bulgária) para o terceiro encontro de
Parceria do projecto. Durante a reunião, com base nas conclusões da análise das necessidades ao
nível do empreendedorismo e definido o conteúdo do programa de capacitação empresarial, os
parceiros discutiram possíveis formas para desenvolver o programa formativo em cada país, a
partir de Junho 2015.
Foi decidido que o programa de formação seria focado em três competências principais, ou grupos
de competências, que, direta ou indiretamente, foram identificados através das necessidades
aferidas na sondagem como competências prioritárias. Três módulos de formação foram assim
pensados em conformidade:
• Módulo 1: Criatividade e inovação. O Módulo 1 leva em consideração as três competências mais
citadas no inquérito (capacidade de recursos, resiliência e pensamento analítico) e tem como
objetivo explorar essas competências com os trabalhadores do sector público e privado num
contexto mais profundo através do desenvolvimento da criatividade e do pensamento inovador.
• Módulo 2: Pensamento analítico e capacidade de recursos. O objetivo do módulo 2 é aumentar o
nível de pensamento analítico nos funcionários dos sectores público e voluntário; no entanto, o
módulo vai incluir também instruções sobre a capacidade de recursos que é identificada como

Learners’ Handbook

21

FIERE ▪ Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe

chave para a organização e para o funcionário individual de forma a tornar o serviço mais eficaz
para o cliente ou cidadão.
• Módulo 3: Liderança e Resiliência. O objetivo do módulo 3 é aumentar a capacidade de
resiliência dos trabalhadores nos setores público e voluntário. No entanto, na revisão de literatura
sobre resiliência, observou-se a resiliência como uma capacidade muitas vezes relacionada com a
liderança e vice-versa e, portanto, liderança e capacidade de resiliência foram agrupadas de forma
a oferecer um enfoque específico sobre essas competências no contexto de um comportamento
inovador dos trabalhadores do sector público e sector privado.

5.2. Resultados-chave a serem tidos em conta quanto à importância da Cristividade e da
Inovação.
As competências de Criatividade e Inovação foram explicitamente consideradas como
"prioridades" por muitos inquiridos. A frequência de respostas variaram, de acordo com a região,
o tipo de organização em que entrevistados estão inseridos e até mesmo de acordo com algumas
características demográficas.
Os seguintes resultados indicativos são dignos de menção:
•

Na Bulgária, a criatividade e a inovação são consideradas "importantes para desempenhar
o seu papel" pelos inquiridos, tanto no sector público como privado.

•

Na Grécia, muitos dos entrevistados, independentemente do sector da organização
pesquisada, fizeram referência específica à importância da Criatividade e Inovação.

•

Na Islândia, todos os inquiridos de organizações do sector privado indicaram que tais
competências são "necessárias" e valorizadas pelos seus empregadores.

•

Na Irlanda, a maioria dos entrevistados que trabalham no sector público ou organizações
privadas, indicaram que essas competênciass são importantes para desempenhar o seu
papel e que devem ser formados adequadamente. Em geral, independentemente do
sector, são consideradas como sendo "competências prioritárias".

•

Em Portugal, todos os entrevistados quer do público e com privado e empresarial
indicaram a criatividade e a inovação como competências exigidas pelos seus
empregadores.

•

Opiniões semelhantes foram expressas pelos inquiridos no estudo realizado na Itália. No
sector privado tais competências são exigidas pelas organizações e foi identificada a
necessidade de formação na área, também referida pelos entrevistados das organizações
do sector público.

A apresentação detalhada e a análise dos resultados do inquérito por região podem ser
encontradas na correspondente Relatórios de Inquérito do FIERE.
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6. Projecto FIERE – Sumários dos Estudos de Caso seleccionados como exemplos
de boas práticas
6.1. Observações Introdutórias
O objectivo dos estudos de caso FIERE é preparar e divulgar exemplos de boas práticas. Como tal,
demonstram como as organizações regionais seleccionadas em cada um dos países parceiros,
implementam formas "inovadores" e "empreendedoras" para melhorar seu desempenho.
Os sete estudos de caso selecionados das regiões parceiras Fiere são:
1. O caso Austurbrú – o caso de uma fusão de instituição de apoio regional no Leste da
Islândia.
2. O caso ICY – Centro de inovação para os jovens na cidade de Gotse Delchev, localizado na
parte sudoeste da Bulgária.
3. O caso Libera Terra (literalmente “Terra livre”) cooperativa social sem fins lucrativos
fundada em 2001 na região "Alto Belice Corleonese", na Sicília, Itália.
4. O caso “Improve my city” uma iniciativa do município de Thermi, situado no leste da da
Tessalônica (Grécia).
5. O caso da fusão do Norte e Sul dos Conselhos do Condado de Tipperary Sul no Conselho
do Condado de Tipperary (TCC), na Irlanda.
6. O caso In.Cubo – Incubadora de iniciativas empresariais inovadoras criadas por ACIBTM Associação para o Centro de Incubação de base tecnológica do Minho, Portugal.
7. O caso Waterford Institute of Technology’s (WIT) ‘ArcLabs Research & Innovation Centre’
como um modelo para apoiar um ecossistema regional da inovação aberta na Irlanda.
Os estudos de caso, devidamente organizados, constituem um elemento significativo para o
programa de formação a ser desenvolvido no âmbito do projeto FIERE.
Como já foi mencionado, o programa de formação, em que o material resultante dos estudos de
caso será explorado, consiste em 3 módulos:
1. Módulo 1: Criatividade e Inovação
2. Módulo 2: Pensamento analítico e capacidade de recursos como formas de identificar e
satisfazer as necessidades dos cidadãos / clientes
3. Módulo 3: Liderança e resiliência, a fim de reforçar a inovação e um serviço mais ágil no sector
público e voluntário
Embora os estudos de caso possam dizer respeito às matérias de mais do que um módulo de
formação, a seleção foi feita de modo que, de preferência dois estudos de caso possam ser
aplicados a cada módulo. Para o Módulo 1, os casos mais relevantes são os de Austurbrú e o do
Conselho do Condado de Tipperary, pois ambos demonstram abordagens criativas e inovadoras
para melhorar e desenvolver serviços em regiões através da fusão de instituições de apoio
regional. Os resumos dos dois estudos de caso estão apresentados no ponto seguinte. O seu texto
completo pode ser encontrado no Manual Estudos de Caso FIERE.
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6.2. Sumário do Estudo de Caso 1: Austurbrú
Austurbru ses. é uma organização de apoio que opera no leste da Islândia, fundada no dia 8 de
Maio de 2012. O nome refere-se a uma ponte no leste que viabiliza a concepção da parte oriental
da Islândia como um único território. Os serviços Austurbrú desenvolvem-se a partir da aldeia
Djúpivogur, no sul de Vopnafjörður no Norte. O território está dividido por oito municípios e o
número total de habitantes é de apenas pouco mais de 10.000.
Austurbrú é um projeto ambicioso que nasceu da fusão da gestão de SSA e de quatro entidades
existentes dos municípios do leste da Islândia. O trabalho formal de preparação para Austurbrú
começou em 2008 e tornou-se realidade em Maio de 2012. Um extenso volume de trabalho foi
desenvolvido por mais de um comité directivo. A evolução do processo passou pela colaboração
de entidades independentes parcial ou totalmente detidas pelos municípios que formaram a SSA
numa entidade formal que serviu como charneira à estrutura existente para aumentar a eficiência
e reduzir o custo e, finalmente, deu-se a fusão das estruturas existentes numa entidade apenas,
Austurbrú.
As metas estabelecidas no início foram mais um compromisso, uma missão, ao invés de metas
tangíveis e mensuráveis e, portanto, é difícil medir o sucesso do projeto. No entanto, os objetivos
financeiros não foram alcançados; aliás, o custo de operação aumentou cerca de 23% em vez de
ser reduzido como era suposto.
A formação dos recursos humanos não era uma prioridade, uma vez que foi considerada como
mais uma estrutura formal sob a égide de uma operação já existente. Tal resultou numa
organização menos coerente do que foi perspectivado e o elevado volume de negócios auferido
pelo Director Administrativo de Austurbrú afetou a coerência da nova entidade.
O processo de implementação não foi levado a cabo em detalhe (pelo menos não há nenhuma
evidência) apesar de muito trabalho ter sido desenvolvido por conselhos directivos que analisaram
o que era necessário no processo de implementação.
O projeto não conseguiu reduzir os custos, mas cumpriu com os objectivos estipulados. O facto de
não estarem estabelecidas metas mensuráveis no início e de não ter sido realizado um estudo
comparativo depois, impede-nos de fazer um juízo efectivo sobre a questão. A fusão das entidades
existentes numa só não correu como planeado e Austurbrú tem agora um novo organograma e
uma nova gestão que se destina a melhorar o seu status. O processo ainda está em curso e ainda é
muito cedo para dizer se vai funcionar. O que determinou a falha do projeto foi a falta de
preparação do pessoal incumbido de alavancá-lo e a falta de um sentimento de união entre os
membros do conselho, as partes interessadas e funcionários que o compõem.
Como mencionado supra, houve uma lacuna na formação dos colaboradores. O envolvimento dos
colaboradores e do novo Director Administrativo logo desde início, teria reforçado a viabilidade do
projeto.
No âmbito das lições a serem apreendidas com o projeto retira-se que é fundamental haver um
entendimento comum entre os proprietários/partes interessadas e as pessoas que trabalham no
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terreno para o projeto alcançar o sucesso pretendido. Mesmo que a análise e preparação das
partes interessadas fossem intensivas, a falta de formação e envolvimento do pessoal verificada
no início do processo acarretaram efeitos negativos para o projeto.
Verificaram-se várias inovações no processo nomeadamente a tentativa de aglutinar diferentes
entidades numa organização só, com capacidade de servir a comunidade de forma mais eficiente
do que as pequenas organizações individuais.
Austurbrú é um projeto interessante para o projeto FIERE pelos factores que determinaram o seu
insucesso. Realça a importância de que manter as pessoas que trabalham no terreno envolvidas
no processo de mudança é essencial, para conseguirem concretizar o objectivo. Qualquer projecto
ambicioso não alcança o sucesso sem o compromisso das pessoas que o desenvolvem.

6.3. Sumário do Estudo de Caso 2: A fusão dos Concelhos Norte e Sul do Município de
Tipperary ( Irlanda)
Este estudo de caso analisa a fusão dos antigos Conselhos Norte e Sul do Município de Tipperary
no Conselho de Tipperary (TCC) que teve lugar em Junho de 2014. Foi extraído de uma revisão
mais detalhada realizada no final de 2014 pelo Instituto de Administração Pública a pedido da
gestão do TCC unificado.
O Conselho de Tipperary, o maior do interior da Irlanda, tem uma população de 158.754 e abrange
uma área de 4.282 km². Tipperary tinha sido administrado como duas unidades separadas do
governo local desde 1838, quando o município foi dividido pelo Grande Júri, estabelecido pelo
Parlamento Inglês, que então governava a ilha da Irlanda.
Em julho de 2011, o Governo Irlandês anunciou a criação de um conselho municipal unificado em
Tipperary, com efeitos a partir das eleições de 2014 do governo local, para substituir o existente
do Norte e dos Conselhos de Tipperary Sul. A fusão fazia parte de uma ampla iniciativa de reforma
do governo local. O objectivo geral do projecto era de efectivar a fusão de forma eficaz e
atempadamente, manter a prestação de serviços em todo o concelho e maximizar a utilização de
recursos e a poupança.
O processo de gestão posto em prática para realizar o projeto utilizou recursos dos conselhos
existentes e conferiu-lhes maior utilidade em termos de contribuição para a conclusão da tarefa. A
fusão foi gerida por uma equipa de gestão conjunta (JMT) compreendendo as equipas dos dois
conselhos gestores. A equipa de apoio ao projeto foi criada e apoiou o grupo de implementação
assim como coordenou as acções acordadas no JMT. A equipa de apoio era composta por um
coordenador de projecto que se dedicou ao projeto a tempo integral, dois gestores de RH e dois
funcionários sénior de serviços corporativos. Sub-grupos de gestão também foram estabelecidas
numa base de função a função (por exemplo, TI, finanças, estradas), a fim de desenvolverem
questões como a fusão de políticas, procedimentos e protocolos.
O governo anunciou novas reformas do governo local em Outubro de 2012. Como resultado, o
projecto de fusão tornou-se muito maior e mais complexo. Enquanto anteriormente abrangeu
apenas a fusão das duas autoridades locais e a incorporação do Comité de Biblioteca, depois

Learners’ Handbook

25

FIERE ▪ Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe

passou a envolver também a dissolução dos sete conselhos urbanos do concelho e a incorporação
do seu staff e respectivas funções no novo concelho.
O projeto foi realizado em duas fases inter-relacionadas - (1) uma fase de planeamento e (2) uma
fase de implementação. A fase de planeamento abrangeu o período de julho de 2011 até à sua
aceitação em Julho de 2012 pelo Ministro do plano de implementação da fusão. O plano detalhou
a abordagem a adoptar para o cumprimento dos termos de referência estabelecidos pelo governo.
O objetivo do grupo de implementação foi desenvolver um plano de implementação abrangente
que definisse os passos necessários para garantir que a fusão iria acontecer atempadamente.
À fase de implementação seguiu-se a data da fusão oficial no dia 3 de junho de 2014, o que
requereu um enfoque na fusão de sistemas e procedimentos. No total, houve 128 mini-projetos
de fusão que vão desde a integração de grandes sistemas como pay-roll, gestão financeira e
planeamento, até aos processos menores, tais como multas de estacionamento. A abordagem
adoptada foi a colocação de uma equipa de projeto a postos em cada secção com
responsabilidade pelo sistema e procedimentos.
As características inovadoras do projecto incluem um novo modelo para o fornecimento de
serviços; a introdução de balcões de atendimento ao cliente; o desenvolvimento de um novo site
voltado para o público; melhorias de redução de carbono/poupança de energia nas instalações
prediais; planeamento e gestão de riscos.
Tendo em conta a escala do projeto, o número de partes interessadas envolvidas e os desafios
decorrentes da reforma do serviço público, no geral a fusão foi gerida de forma muito eficaz. A
fusão administrativa, jurídica, financeira e política foi conseguida a tempo e dentro do orçamento.
A poupança de € 6,1 milhões por ano estava perspectivada a ser alcançada num período temporal
mais alargado. Em fevereiro de 2015, a poupança já rondava os € 3 milhões. Os custos da fusão
incluindo despesas on-off com a harmonização das TI, melhorias do escritório e da marca
corporativa, totalizando-se em € 1,7 milhões, um valor inferior ao previsto.
A comunicação com as partes interessadas - funcionários, representantes eleitos, sindicatos e
outras organizações locais - representaram um aspecto importante da fusão.
A inclusão social é uma prioridade que orientou a fusão dos dois concelhos. As comunidades
marginalizadas e os marginalizados no seio das comunidades, têm agora a oportunidade de
participar na tomada de decisões locais e de influenciar e moldar as decisões através de novas
estruturas desenvolvidas como parte do processo de fusão.
A fase de consolidação engloba o período de fusão legal (Junho de 2014). O foco esté em
ultrapassar a fusão a nível técnico para a construção de uma nova cultura organizacional. Remover
as divisões existentes e desenvolver uma nova cultura baseada num entendimento comum dos
objectivos da nova organização é fundamental para qualquer fusão. O primeiro passo neste
processo tem sido o desenvolvimento de um novo plano empresarial para o período de 20152019, que define uma visão clara para todo o concelho.
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A fusão de duas grandes autoridades locais nunca tinha ocorrido na Irlanda antes de 2014. A
aprendizagem com esta experiência foi considerada como um resultado-chave capaz de orientar
outras organizações de serviço público envolvidas em reorganizações semelhantes, tanto na
Irlanda como em toda a UE.
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1. O conceito de Pensamento Analítico e de Capacidade de Recurso
A presente secção contém uma breve revisão da literatura sobre os principais conceitos das
competências identificadas, em que o Módulo Formativo nº 2 está focado, ou seja, pensamento
analítico e capacidade de recurso. O objectivo é aumentar o pensamento analítico nos
funcionários dos sectores público e privado, incluindo instruções sobre a capacidade de recurso
que é identificada como chave para a organização e para o funcionário no sentido de tornar o
serviço mais eficaz para o cliente ou cidadão.

1.1. Pensamento Analítico
Pensamento analítico muitas vezes referido como pensamento "crítico" pode ser definido como o
processo de determinar a autenticidade, exatidão ou valor de alguma coisa; caracteriza-se pela
capacidade de procurar razões e alternativas, perceber a situação global, e proceder a uma
mudança da visão baseada em evidências (Wegerif, 2002). Pensamento analítico dá a capacidade
de resolver problemas de forma rápida e eficaz. Trata-se de uma abordagem metódica passo-apasso que permite desconstruir problemas complexos em componentes individuais e geríveis a
fim de resolvê-los.
Os educadores têm sido conscientes na importância do pensamento analítico / crítico como um
resultado de aprendizagem dos alunos. Mais recentemente este tipo de competência foi
identificado como uma das várias competências necessárias para preparar os alunos para o ensino
pós-secundário e na integração no mercado de trabalho a par com a aprendizagem e inovação.
Além disso o pensamento analítico / crítico é refletido como uma competência interdisciplinar
vital tanto a nível académico como profissional (Lai, 2011). Apesar do reconhecimento
generalizado da sua importância, há uma notável falta de consenso quanto à definição de
pensamento analítico / crítico.
A literatura sobre o pensamento crítico tem raízes em duas disciplinas académicas principais:
filosofia e psicologia (Lewis & Smith, 1993). Sternberg (1986) também observou uma terceira
vertente de pensamento crítico dentro do campo da educação, que é de especial interesse para
nós, à luz dos objectivos definidos pelo projeto FIERE. Aqueles que trabalham na área da educação
têm participado activamente nas discussões sobre o pensamento crítico. Benjamin Bloom e seus
associados estão incluídos nesta categoria. A sua taxonomia para o processamento de informação
(1956) é uma das fontes mais citadas para profissionais da educação quando se trata de ensinar e
avaliar as competências de pensamento de ordem superior.
A taxonomia de Bloom é hierárquica, com "compreensão" na parte inferior e "avaliação" no topo.
Os três níveis mais elevados (análise, síntese e avaliação) são frequentemente referenciados para
representar o pensamento crítico (Kennedy et al., 1991). O benefício da abordagem educacional é
que é baseado em anos de experiência em sala de aula e observações da aprendizagem do aluno,
ao contrário tanto do filosófico como do psicológico (Sternberg, 1986).
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1.2. Sugestões práticas de como pensar de forma analítica
Pensamento analítico segue a abordagem científica para a resolução de problemas e tal como um
processo, pode ser decomposto nas seguintes etapas:

Problem

Solution

Analysis

Hypothesis

Facts

Fase 1 Definição do problema
Um problema é uma situação que é julgada como algo que precisa de ser corrigida - implica que
um estado de "totalidade" não exista. É importante certificar-se se está a resolver o problema
correctamente. Os conceitos básicos na definição do problema, que devem ser levados em conta
são os seguintes:
• A maioria dos problemas são inicialmente identificados pelo cliente.
• Definir o problema de forma clara melhora a concentração - dirige o processo analítico.
• Chegar a um problema claramente definido é muitas vezes conduzir à sua resolução começando com uma definição conceptual, passando pela análise (de causa, análise de impacto,
etc.), remodelando e redefinindo o problema a questões.
Etapa 2 Formular as hipóteses
Hipótese é uma tentativa de explicação para uma observação que pode ser testada (ou seja
provada ou refutada) por uma investigação mais aprofundada. Para formular a hipótese deve-se
começar pelo fim, descobrir a solução para o problema, ou seja, "hipotização". Também ajuda a
construir um roteiro para abordar o problema. Os conceitos básicos para formular a hipótese
incluem:
• Hipóteses podem ser expressas como possíveis causas do problema.
• Desconstruir o problema em fatores-chave (causas) pode ajudar a formular as hipóteses.
Fase 3 Recolha de Factos

Learners’ Handbook

30

FIERE ▪ Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe

Esta etapa é a de aglutinar informações significativas (que têm mérito - não falsas) que são
qualitativas (opinião de especialistas) ou quantitativas (performance mensurável) para as decisões.
A recolha de dados e de informações relevantes é um passo crítico no apoio às análises
necessárias para provar ou não as hipóteses. Os conceitos básicos que devem ser tomadas em
consideração são os seguintes:
• Saber onde a procurar.
• Saber como filtrar as informações.
• Saber como verificar coisas que aconteceram no passado.
• Saber como aplicar as coisas que se relacionam com o que se está a tentar resolver.
Fase 4 Conduzir a Análise
Este é o processo deliberadado de desconstrução do problema através da aplicação de
conhecimentos e de várias técnicas analíticas. A análise dos fatos é necessária para provar ou
refutar as hipóteses, enquanto fornece uma compreensão das questões que estão por detrás do
problema. Os conceitos básicos na condução da análise incluem:
• Em geral, é melhor perder mais tempo a analisar os dados e informações ao invés de colecionálos. O objetivo é encontrar as pistas que confirmem rapidamente ou neguem uma hipótese.
• Análise de causa, storyboards e análise de campo de força são algumas das muitas técnicas
analíticas que podem ser aplicadas.
Stage 5 Desenvolvimento da solução
As soluções são as recomendações finais apresentadas aos clientes, com base nos resultados do
teste de hipóteses. As soluções são o que os clientes pretendem obter. Os conceitos básicos no
desenvolvimento da solução que devem ser tidos em conta são os seguintes:
• É importante assegurar que a solução se encaixa nas expectativas do cliente - soluções são
inúteis, se não puderem ser implementadas.
• Executar um exemplo real através da solução é uma forma eficaz de testar a eficácia e a
viabilidade da solução.
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Dicas para aprimorar o pensamento analítico
•

Ser capaz de pensar analiticamente é uma das competênciass mais importantes que
qualquer adulto pode possuir, e é surpreendentemente fácil de aprender. Diversas
sugestões são apresentadas a seguir de formas para se tornar um pensador analítico e
compreender melhor os conceitos importantes, debates e questões.

Experiências de pensamento são ótimas ferramentas lógicas para examinar uma situação ou
argumento na íntegra. Enquanto algumas experiências mentais incentivam as pessoas a chegar a
uma conclusão, algumas são impossíveis de "resolver" na sua totalidade.
Experiências de pensamento filosófico vão desde a prática. Um exemplo de uma experiância de
pensamento é hipotizar como reagiria numa determinada situação com opções e resultados
limitados.
Evitando a dependência de raciocínio inverso
O raciocínio inverso é o oposto de uma afirmação verdadeira e é utilizado para responder a uma
pergunta ou situação hipotética. Por exemplo, uma declaração original poderia ser: "Se você
adicionar sal à refeição, o sabor da refeição vai mudar."
Esta afirmação é completamente lógica e precisa. Afinal, se se acrescenta sal a uma refeição, o seu
sabor muda. No entanto, a declaração inversa - "Se você não adicionar sal à refeição, o seu sabor
não vai mudar." - Não é lógico ou preciso.
Tal ocorre porque há muitas formas de modificar o sabor de uma refeição. A adição de açúcar, por
exemplo, iria alterar o seu sabor. O raciocínio inverso pode ser uma ferramenta eficaz lógica em
certas situações, mas é uma falácia lógica perigosa quando invocado.
As declarações inversas são apenas um tipo de falácia lógica. Outros argumentam que um
determinado resultado é verdadeiro, porque não pode ser refutado e assumem uma conclusão
para um problema antes de terminar de explicá-lo.
Verificar factos através de uma panóplia de fontes
Factos, números e estatísticas podem ser manipulados e modificados para demonstrar apenas
qualquer opinião ou tendência.
Um dos aspectos mais importantes do pensamento analítico é ser capaz de romper com as formas
com que factos e números são coletados. A partir de pesquisas de opinião para gráficos baseados
em dados públicos, muitos números não são tão precisos como inicialmente parecem ser.
Por exemplo, uma pesquisa sobre um tema social polémico pode facilmente ser inclinado numa
direção ou outra, escolhendo uma audiência tendenciosa. Uma pesquisa sobre a questão
"ciclovias devem ser construídas em todas as ruas?" terá uma resposta diferente de um público de
ciclistas, por exemplo, do que de uma audiência de motoristas.
Quando as pessoas encontram um argumento que se baseia fortemente em factos e números,
devem olhar para a fonte dessas estatísticas e a forma como foram coletadas. Um fator revelante
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pode ser encontrado na coleção de dados ou perguntas usadas para entrevistar que transparece
preconceito ou manipulação.
O debate de ideias para melhorar a sua compreensão
Se as pessoas pensam que suas ideias são à prova de bala, que devem testar a força do seu
argumento, debatendo contra alguém com o ponto de vista oposto; expor-se a opiniões contrárias
é a melhor maneira de detectar falhas na sua lógica.
Quando se estuda um assunto em profundidade e se adquire um certo ponto de vista, é fácil
ignorar evidências contrárias à sua opinião. Mesmo com estudo, é difícil compreender ambos os
lados de um argumento, bem como compreender o seu próprio.
Assim, é útil expor-se a novas informações, estatísticas interessantes e evidências persuasiva
contra determinado argumento assim como desenvolver debates regulars com pessoas que têm
diferentes pontos de vista. Pode não ser fácil, mas é uma ótima forma de adquir a capacidade de
pensar logicamente e detectar erros analíticos muito mais eficaz.

1.3. Capacidade de Recurso
Capacidade de recurso ao nível empresarial refere-se à capacidade de auto-regular e gerir com
sucesso situações difíceis, stressantes e desafiadoras (Meichenbaum, 1977). Capacidade de
recurso ao nível empresarial é composta por três competências genéricas - cognitiva, afetiva e
orientada para a acção (Kanungo & Misra, 1992). As competências referem-se às capacidades
mentais que ajudam a uma bem-sucedida adaptação às dificuldades colocadas pelo ambiente
externo. O comportamento empreendedor é a constelação de funções, atividades e ações
envolvidas na percepção de oportunidades e a criação de organizações. Comportamento
empreendedor é uma função da desenvoltura empresarial. Sasi e Sendil (2000) argumentam que
postulando que a capacidade de recursos ao nível empresarial influencia o comportamento
empreendedor, o poder de previsão pode ser melhorado. Ser “habilidoso” e “engenhoso” é a
chave para se tornar um empresário bem sucedido. Capacidade de recurso ao nível empresarial
oferece à área do empreendedorismo uma construção rica que combina não só o uso criativo de
recursos financeiros, mas também inúmeros recursos não-financeiros que levam a firmar a
sobrevivência e o desempenho da empresa. Capacidade de recurso ao nível empresarial inclui
inovação, iniciativa, criatividade, dedicação, visão e otimismo. Min (1999) inclui a criatividade, ser
visionário, otimista e inovador entre os dez atributos que os empresários partilham. Gartner
(1990) e Saayman et al. (2008) também defendem a importância da inovação e
empreendedorismo. Drucker (2002) diz que todos os empresários que já conheceu têm um
compromisso com a prática sistemática da inovação. Levitt (2002) argumentou que a criatividade
pode ser ‘more of a millstone than a milestone' devido à falta de pessoas criativas nos negócios.
De acordo com Russell e Faulkner (2004), é através de períodos de turbulência que os empresários
muitas vezes são engenhosos a criar oportunidades usando a sua criatividade para trazer
inovação. Assim, todas as descobertas sugerem a capacidade de recursos como um atributo
fundamental para um empreendedor.
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1.4. Sugestões práticas de como ter capacidade de recurso
A vida real nem sempre nos dá soluções para os problemas e as situações que encontramos pelo
caminho. Se se encontrar numa situação difícil, por vezes tem que fazer uso dos seus próprios
recursos, adicionando criatividade, a tentar solucionar a situação. Aqui estão algumas sugestões
gerais.
Estar preparado. Não pode prever tudo, mas pode antecipar muitas coisas, e quanto mais se
preparar atempadamente, mais recursos terá quando confrontado com um problema. Tente
também encontrar formas de prevenir problemas futuros. A prevenção é melhor que a cura.
Avaliar a situação. Nma situação desafiadora, tente esclarecer e definir o problema da melhor
forma que puder. Encontrar uma solução para o problema é melhor do que se preocupar.
Avaliar o que está disponível. Ter recursos é, acima de tudo, fazer um uso inteligente do que se
dispõe e ser criativo. Não se esqueça de que os recursos não são todos os objetos, poder ter
acesso, ou pode obter, qualquer um dos seguintes: pessoas, comunicações, informações, dinheiro,
tempo?
Trabalho para trás. Faça um balanço do que tem disponível, então pense como pode aplicá-lo ao
problema.
Quebrar as regras. Use o que tem disponível de formas não convencionais ou contra a sabedoria
ou normas convencionais, se ajudar. Esteja preparado para assumir a responsabilidade, corrigir os
erros, ou explicar-se a si mesmo se não ultrapassar os seus limites.
Seja criativo. Pense nas possibilidades não convencionais, bem como as óbvias ou práticas. Pode
encontrar inspiração para uma solução viável numa delas.
Experimentar. Tentativa e erro podem levar algum tempo, mas se não tem experiência numa
situação particular, é uma boa forma de começar. No mínimo, vai aprender o que não funciona.
Use a situação a seu favor, se puder. Se perdeu uma oportunidade tente envolver-se em algo
significativo até que uma oportunidade semelhante surja no seu caminho novamente.
Improvisar. Não se feche na ideia de que só uma solução definitiva pode resolver o problema. Use
o que tem disponível para chegar a uma solução temporária.
Aproveitar a oportunidade. Se uma oportunidade se apresenta, faça o seu melhor para agarrá-la.
Não pense demais.
Agir rapidamente. Muitas vezes, uma solução eficaz depende de uma resposta rápida. Seja
decisivo, e uma vez tomada uma decisão, não analise demais, actue.
Aprender com os erros. Se teve que lutar para corrigir um problema, tome medidas para se
certificar de que isso não aconteça novamente. Se tentou algo que não funcionou, experimente de
forma diferente da próxima vez.
Ser persistente. Se for embora antes de o problema acontecer, então não resolveu nada. Tente de
novo, através de uma dúzia ou uma centena de formas diferentes, se é isso que é preciso. Não
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desista. Nunca considere o não ser bem sucedido imediatamente como um fracasso – considere
como prática. Veja o lado positivo de cada situação.
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2. Competências identificadas como relevantes para as Organizações Regionais
O inquérito de análise das necessidades quanto às competências empreendedoras tem sido
utilizado para apoiar o desenvolvimento de um programa de formação de competências
empreendedoras que serão entregue em cada país parceiro FIERE durante o ano de 2015. Mais
particularmente, as conclusões da pesquisa serviram para identificar as competências-chave para
formar a base para os diferentes módulos de formação, a saber:
• Módulo 1: criatividade e inovação;
• Módulo 2: pensamento analítico e capacidade de recurso;
• Módulo 3: liderança e resiliência.
Resultados-chave do Inquérito
Os resultados podem ser identificados para apoiar, direta ou indiretamente, a importância do
pensamento analítico e da capacidade de recurso para a capacitação dentro das organizações e
para incentivar o desenvolvimento nas suas regiões de forma inovadora e empreendedora, são as
seguintes:
Bulgária
• Em termos de competências exigidas pelas organizações, o público masculino classificou a
capacidade recursos, a resiliência e orientação para atingir resultados elevados, enquanto o
público feminici colocou a ênfase na resiliência e pensamento analítico.
• O público masculino do sector privado seleccionou a gestão de projetos e a capacidade de
recursos como as duas mais importantes competências.
Grécia
• Entre as competências exigidas pelas organizações dos entrevistados, o pensamento analítico e
a proactividade foram considerados como altamente valorizados.
• As duas competências identificadas como mais importantes foram o pensamento analítico e a
proatividade.
Islândia
• Em termos de competências exigidas pela organização, os entrevistados do sector público são
incentivados a serem criativos e resilientes.
• Em geral, houve consenso entre todos os entrevistados (ambos os sexos), de que a capacidade
de recursos consta das competências mais valorizadas.
Irlanda
• Ambos os inquiridos do género masculine e feminino provenientes de organizações públicas
concordaram que a capacidade de recursos é a competência mais importante exigida pela sua
organização. Além disso, o público feminino apenas concordou que o facto de ser analítico é muito
importante.
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• Em geral, houve consenso entre todos os entrevistados (ambos os sexos) que as seguintes
competências são as mais valorizadas: gestão de projetos, capacidade de recursos e proactividade.
Itália
• De acordo com todos os inquiridos, a inovação / criatividade e a capacidade de recurso são
consideradas as competências mais importantes nas suas respectivas organizações.
• Para os entrevistados do sexo masculino no setor público, as competências mais importantes a
serem formadas são: liderança, capacidade de recursos e resolução de problemas.
• Nas suas funções atuais dentro das organizações a que pertencem, a maioria dos entrevistados
declarou que precisava de ser apaixonado pelo seu trabalho, resiliente, pro-activo, analítico e de
tomar de decisões.
Portugal
• Em geral das competênciass mais importantes para as organizações dos entrevistados são a
capacidade de recursos e a resiliência.
Para informações mais detalhadas sobre os resultados dos respectivos inquéritos realizados por
cada parceiro FIERE na sua região, os relatórios de cada país podem ser encontrados no site do
FIERE.
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3. Contributo do Projecto FIERE – Exemplos de boas práticas
Esta seção apresenta resumos de estudos de caso relevantes para o respectivo módulo formativo atual e
para as competências em que se concentra em, ou seja, pensamento analítico e capacidade de recursos.
Os estudos de casos identificados e desenvolvidos pelos parceiros do projecto a serem utilizados para
efeitos de formação no Módulo 2 "pensamento analítico e capacidade de recurso” como formas de
identificar e satisfazer as necessidades do cliente / cidadãos são os seguintes:
• O caso de "Improve my city" (Allweb, Grécia).
• O estudo de caso ArcLabs Research & Innovation Centre: Criação um Ecossistema de Inovação Aberto
(WIT, Irlanda).

3.1. Sumário do Estudo de Caso 1: “Improve my city”
As boas práticas "Improve My City – Melhorar a minha cidade" constituem uma iniciativa
inovadora e empreendedora desenvolvida e implementada pelo município de Thermi, situado a
leste de Tessalônica (região da Macedônia Central); a uma distância de 15 (quinze) km do centro
metropolitano de Salónica. O município de Thermi consiste em quatorze (14) comunidades locais e
ocupa uma área de aproximadamente 386 km2.
Este serviço permite que os cidadãos do município de Thermi possam relatar problemas locais
existentes e / ou em desenvolvimento, como buracos, lixo despejo ilegal, luzes de rua defeituosas,
telhas nas calçadas destruídas, e placas de publicidade ilegais. As questões apresentadas são
expostas no mapa da cidade. Os usuários podem adicionar fotos e comentários. Além disso,
podem também sugerir soluções para melhorar o ambiente do seu bairro.
Os problemas que o município enfrentava, eram bastante graves:
• Má comunicação com os cidadãos,
• Sentimentos negativos contra o município,
• A perpetuação de problemas e
• A deterioração do ambiente local.
Através de um plano organizado de intervenções recém-concebidas, em grande parte baseado em
criatividade pessoal e uso da tecnologia do município, procurou-se melhorar a situação e resolver
os problemas. Em suma, a principal solução inovadora, planeada e implementada, consistiu na
criação de uma base de dados totalmente interativa para os cidadãos relatarem os seus
problemas, monitorizada pelos serviços municipais que dão feedback em tempo real aos cidadãos.
Em geral, o processo de implementação foi considerado bem-sucedido! Desde 2011, quando o
novo serviço começou a funcionar, relatórios de mais de 1000 cidadãos foram recebidos e os
problemas relatados foram, na maioria dos casos, resolvido com sucesso.
A aplicação tem sido amplamente divulgada e várias autoridades locais em todo o país, bem como
organizações de outros países europeus e não europeus, entraram em contacto com o Município a
perguntar sobre as possibilidades de transferência e adopção da medida.
Os problemas que tiveram de ser superados estavam relacionados com a compreensível e
esperada "resistência à mudança" interna, e foram principalmente atribuídos à relutância de
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alguns dos operadores a realizar tarefas adicionais com as quais não estavam familiarizados. Por
outro lado, o principal fator que permitiu superar esses obstáculos foi a "vontade política"
demonstrada pelo Presidente do Município para prosseguir e implementar o projecto "Improve
My City".
É de notar, contudo, que a disponibilidade do financiamento comunitário previsto para o projecto
e a transferência de perícia técnica, transnacional e de assistência, também foram fatores
importantes na atenuação de riscos e inibições. "A vontade política", por si só, pode não ter sido
suficiente, porque os recursos já por si escassos tiveram que ser desviados para outros usos.
Comentários similares podem ser feitos no que respeita à programação de tempo aplicada ao
projeto como um todo.

3.2. Sumário do Estudo de Caso 2: ArcLabs Research & Innovation Centre
O estudo do caso Centro de Inovação e Investigação Arclabs, explora o papel-chave desempenhado pelos
indivíduos no estabelecimento do Centro e sua progressão até se tornar um ecossistema de inovação
aberta. O conceito central de inovação no modelo ArcLabs é a dinâmica criada pelo co-localização de
académicos e investigadores do Grupo de Sistemas de Software de Telecomunicações (TSSG) e do Centro
para o Desenvolvimento Empresarial e da Economia Regional (CEDRE), engenheiros (em TSSG), empresários
(em CEDRE) e startups no centro de incubação.
O objetivo do estudo de caso é ilustrar como indivíduos com uma visão complementar e com foco no
desenvolvimento da economia da região podem apoiar o desenvolvimento económico através do reforço
de investigação e da capacidade de absorção de inovação de uma região. O objetivo do Centro de Inovação
e Investigação Arclabs é proporcionar aos empresários (com elevado potencial de crescimento) e a
negócios ainda estágio inicial, o apoio necessário para alcançar sucesso em mercados nacionais e
internacionais. A ArcLabs visa acelerar o crescimento dos negócios, fornecendo serviços de consultoria
empresarial, orientação e acesso aos recursos do Waterford Institute of Technology (WIT). O WIT
desenvolveu um modelo de sucesso para a investigação de co-localização, incubação de empresas e
formação para o empreendedorismo através do modelo ArcLabs. A chave para esta abordagem está na
deslocação do capital humano entre três elementos gerados pela investigação: know-how, propriedade
intelectual e auxílio às empresas em início de actividade para desenvolverem tecnologias. A incubação de
empresas fornece a infra-estrutura física e os serviços de consultoria para spin-outs, spin-ins e empresários.
Os programas de desenvolvimento do empreendedorismo fornecidos pela ArcLabs são um meio das
empresas interessadas acederem à investigação e aos serviços de incubação de empresas.
Para criar um ambiente deste género, é considerável a quantidade de tempo, dedicação e visão que
necessita. O ArcLabs desenvolveu um programa para as regiões mais pequenas e menos desenvolvidas
explanando como podem construir sistemas abertos de inovação, desenvolverem “especialidade” regional
e apoiarem o desenvolvimento económico regional (O'Gorman e Donnelly, 2014). O Centro de Inovação e
Investigação Arclabs, desde a sua criação em 1996, assegurou avolumados níveis de financiamento nacional
e da União Europeia para a investigação básica e aplicada e para a comercialização da investigação. O
modelo ArcLabs gerou mais de 10 empresas spin-outs e 4 empresas spin-ins, e desenvolveu uma extensa
rede
internacional
em
todo
o
mundo.
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1. O conceito de liderança e resiliência
O objetivo desta secção consiste numa breve revisão da literatura relative ao modulo de Liderança
e Resiliência para potenciar a inovação em sectores voluntário e público. Esta avaliação vai olhar
para apoiar literatura nas áreas-chave da resiliência, liderança e liderança como uma forma de
resistência.
A resiliência é muitas vezes descrita como a capacidade de confrontar experiências stressantes e
lidar com elas de forma eficaz (Holahan, Moos e Schaefer, 1996, p33). A resiliência é muitas vezes
referida como um comportamento a longo prazo e ilustra a capacidade de um indivíduo para o
progresso em momentos de adversidade (Patterson, 2001). Além disso, a resiliência é muitas
vezes considerada a capacidade de um indivíduo lidar com sucesso face a mudanças significativas,
a adversidade ou risco (Conrad, 2002, p37). No entanto, a resiliência é mais do que apenas
enfrentar uma situação difícil, pode referir-se à capacidade de adaptação (Richardson, 2002) e à
conversão dos desafios em oportunidades (Lengnick-Hall e Beck, 2003).
A resiliência é muitas vezes utilizada para descrever a capacidade de uma organização lidar e gerir
momentos difíceis e a aprendizagem é fundamental; isto é, assume particular importância para as
organizações que estão envolvidas na criação e gestão do conhecimento (Stewart e O 'Donnell,
2007). Além disso, Sutcliffe e Vogus (2003) argumentaram que as organizações podem aumentar a
sua eficácia através do desenvolvimento da capacidade de resiliência dos trabalhadores
individuais. A literatura sobre resiliência tende a avaliar as estratégias escolhidas pelos indivíduos
quando confrontados com alguns desafios (Harland, Harrison, Jones e Reiter-Palmon, 2005) em
vez do impacto ou do sucesso dessas escolhas; no entanto a resiliência é muitas vezes explorada
no contexto do comportamento de liderança.
A competência de liderança necessária nos momentos áureos é muito diferentes da necessária
nos momentos difíceis (Patterson, 2001). O conceito de liderança no local de trabalho ou em
determinado grupo muitas vezes pode ser confundida com a gestão desse grupo. Liderança e
gestão assumem-se como dois assuntos distintos, com uma gestão referente a objetivos, metas e
orçamentos, embora a liderança inclua decisões, direção e gestão da mudança (Kotter, 2001).
Definir liderança é uma tarefa difícil; no entanto tem sido descrita como um processo pelo qual
um indivíduo influencia um grupo de indivíduos para alcançar um objetivo comum (Northouse de
2010, p3). Definição da liderança através de duas abordagens principais (1) liderança como um
processo ou influência e (2) liderança como um traço de personalidade (Bass, 1991; Kotter, 2001;
Zaccaro, 2007). No sentido amplo do termo, um líder une as pessoas, mas de acordo com Bass
(1991) um líder é alguém que pode criar um futuro inspirador, motiva e envolve as pessoas nessa
sua visão, levando-as a seguirem-no no percurso do seu raciocínio e/ou processo.
Resiliência e liderança são duas competências diferentes, no entanto Harland (et al 2005)
argumentou que há uma conexão entre as elas: o desenvolvimento da resiliência é vital para a
capacidade total de um indivíduo e eficácia de um líder. Resiliência é um meio para canalizar a
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energia de forma mais produtiva em condições adversas ou tempos difíceis (Patterson, 2001) e os
principais pontos fortes de liderança que suportam a resiliência são:
• Espírito positivo nos momentos difíceis
• Concentração
• Flexibilidade na forma de alcançar o objetivo
• Agir em vez de reagir
• Aplicar estratégias de resiliência em tempos difíceis, isto refere-se à manutenção e ao exercício
da resiliência.
Alguns indivíduos podem apresentar mais capacidade de resiliência e qualidades de liderança que
outros, no entanto, tal não determina tais competências não possam ser ensinadas ou aprendidas.
Muitas vezes as pessoas simplesmente não sabem como ser mais resilientes, ou como agir como
um líder, e as cinco forças descritas supra podem formar uma base para auxiliary os indivíduos a
pensar e avaliar a sua resiliência e o seu comportamento de liderança.
Adair (2009) sugeriu que examinar a liderança no indivíduo deve começar pela análise de
experiências pessoais e identificação de factos / exemplos ou experiências que o indivíduo
acredita quanto necessário para a liderança de sucesso. Além disso, Adair (2009) questiona o
mérito de identificar certos traços ou características como um meio para estabelecer qualidades
de liderança o que leva à premissa de que tais qualidade devem nascer com a pessoa. Adair (2009)
admite que certas qualidades fundamentais são necessárias para a liderança eficaz no entanto,
todas as qualidades de liderança podem ser desenvolvidas, algumas mais do que outras, pela
prática e experiência (p10). A ideia de que as qualidades de liderança podem ser incentivadas e
desenvolvidas é reforçada por Owen (2009), que realizou um estudo entre empresários de vários
tipos de organização e constatou que, em certas circunstâncias todos podem tornar-se líderes.
O objetivo do FIERE não é o de criar líderes individuais, mas incentivar os funcionários públicos e
prevados ao empreendedorismo inovador para pensarem, explorarem e desenvolverem
qualidades de liderança ao nível dos comportamentos. Os módulos de formação utilizam
principalmente estudos de caso como base para o conteúdo do módulo. No total, os parceiros
Fiere identificaram sete estudos de casos que ilustram vários exemplos de como os indivíduos
empreendedores podem ter um impacto significativo na região. Os estudos de caso serão
utilizados como ferramentas para explorar a resiliência e a liderança e servirão de base de
discussão e atividade para permitir que os participantes expandam as competências de resiliência
e capacidade de liderança.
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2. Relevância das competências identificadas para as Organizações Regionais
2.1. Inquérito de aferição de necessidades FIERE
O público-alvo do programa de formação é composto por agentes do setor público, privado,
empresarial e voluntário. O inquérito garante informação útil sobre as necessidades e cada região
ao nível de competências empreendedoras e percepção sobre a formação dos trabalhadores do
sector público e privado na área. Ao longo de todas as regiões parceiras, o valor e os benefícios do
programa formativo foi altamente valorizado; Bulgária (94%), Grécia (98%), Islândia (85%), Irlanda
(94%), Portugal (98%) e Itália (94%). A acreditação foi também de grande importância mas
considerou-se que a falta de acreditação não diluiria o valor e o impacto de um programa
formativo de competências para as organizações. O método seleccionado para a execução do
programa foi o workshop (especialmente parceiros Italianos e Irlandeses) e aprendizagem
uniforme (para a Islândia, Bulgária e parceiros Gregos).
Na Bulgária, 65%, e na Irlanda, 60% dos entrevistados tinham já experiência empresarial,
enquanto na Grécia a maioria (63%) indicaram que tinham alguma experiência empresarial. No
caso da Islândia, houve um elevado nível de actividade empresarial em todos os sectores,
especialmente no setor público, onde 56% das mulheres e 40% dos homens tinham iniciado o seu
próprio negócio. Em Portugal 64% dos entrevistados não se envolveu em qualquer forma de
atividade empreendedora. A capacitação de funcionários revelou-se forte em todos os sectores e
gêneros para a Irlanda, Bulgária, Islândia e Grécia; este não foi o caso de Portugal e Itália.

2.2. Resultados chave sobre a importância da liderança e resiliência
O inquérito de aferição de necessidades foi analisado através das respostas de cada sector
específico (ou seja, público, privado, empresarial e voluntário) e por país e gênero. A formulação
dos três módulos descritos acima representa os resultados globais e leva em consideração o tipo
de sector, o papel e os requisitos organizacionais. No entanto, cada país detém determinadas
especificidades que podem querer tomar em consideração em termos de conteúdo e entrega. A
seguir são fornecidas informações específicas de cada país que podem ser uteis para cada um dos
parceiros Fiere;
Bulgária
O público masculino referiu a capacidade de recursos (94%), orientação para os resultados e
resiliência (89%) como capacidades gerais muito importantes. Por sua vez, as mulheres indicaram
que ser analítico (97%) e resiliente (94%) são também de grande importância. Curiosamente, no
sector público, a liderança foi vista pelo género masculino como uma competência muito
importante (67%) a ser incluída no programa formativo.
Grécia
Em termos dos inquiridos gregos todas as competências, à excepção da liderança, foram
classificadas com alta percentagem, 49% dos entrevistados concordaram que a liderança não á
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uma competência essencial para ser incluída no programa formativo e apenas 24% dos
entrevistados indicaram que a liderança é necessária para executar o seu trabalho/função.
Islândia
Nas competências exigidas pelas organizações do sector público, a resiliência foi classificada como
a mais alta (89% do sexo masculino, 84% do sexo feminino); no sector privado, 80% das mulheres
indicaram que para as suas organizações é de extrema importância deter qualidades de liderança.
No sector empresarial, 34% das mulheres considerou que resiliância e liderança são as
competências com menos importância. No sector voluntário, a liderança é uma das competências
mais requeridas pelas organização e também mais importante para o desempenho das funções
técnicas.
Irlanda
A liderança não foi considerada pelos entrevistados do setor público como uma competência
essencial para ser incluída no programa formativo (liderança foi valorizada como neutra por 21%
dos homens e 25% das mulheres).
Itália
Para ambos os sexos feminino e masculino a maioria das competências enunciadas são
consideradas como muito importantes para serem alvo de um programa formativo, com exceção
do pensamento crítico, pensamento analítico e liderança. Em geral, ser líder não foi considerado
importante para as organizações ou uma essencial para constar do prgrama formativo. No setor
privado, persistência e liderança não foram considerados como competências importantes. No
entanto 50% dos homens do setor privado indicaram que precisavam de ter capacodade de
liderança no desempenho das suas funções.
Portugal
Em geral, as competências mais importantes para as organizações dos entrevistados são a
capacidade de recursos (91%) e a resiliência (86%). No entanto, o público feminino indicou que a
organizações em que estão inseridas consideram necessário que sejam resilientes (98%). O público
masculine dos setores voluntário e empresarial indicaram que as suas organizações exigem
qualidades de liderança (88%). Curiosamente liderança é uma competência muito mais importante
entre as mulheres do setor público (42%) do que entre os homens (25%). A liderança também foi
classificada como uma competência muito importante para as organizações por homens do sector
privado (52%).
Para informações mais detalhadas sobre os resultados dos respectivos inquéritos realizados por
cada parceiro FIERE na sua região, os relatórios abrangentes de cada país podem ser encontrados
no site do FIERE.
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3. Sumários dos Estudos de Caso para o Módulo de Liderança e Resiliência
Para o Módulo 'Liderança e Resiliência de forma a potenciar a inovação e um serviço mais ágil no
Sector Público e Privado” os seguintes estudos de caso foram identificados pelos parceiros do
projecto para apoiar a execução do módulo no programa de formação FIERE:
• O caso de ICY - Centro de Inovação para os jovens da cidade de Gotse Delchev, localizado na
parte sudoeste da Bulgária.
• O caso da Libera Terra (literalmente "Terra Livre") cooperativa social sem fins lucrativos fundada
em 2001 na região "Alto Belice Corleonese", na Sicília, Itália.
• O caso de In.Cubo - Incubadora de Iniciativas Empresariais Inovadoras criados por ACIBTM Associação para o Centro de Incubação de base tecnológica do Minho, Portugal.
Esta seção apresenta os resumos dos estudos de caso mais relevantes para o módulo de liderança e
resiliência. O objetivo da identificação e desenvolvimento de estudo de caso dentro do Pacote de trabalhos
4 do projeto FIERE é preparar e divulgar as boas práticas em matéria de estudos na perspectiva de oferta
de educação para o empreendedorismo inovador para as partes interessadas explanando a forma como as
competências adquiridas têm sido utilizadas. Além disso, os melhores estudos de caso são utilizados para
ilustrar a forma como as organizações regionais e os indivíduos têm aproveitado as competências
abrangidas pelo presente módulo para aumentar a competitividade da sua região e sua capacidade de
fornecer serviços eficazes.
Os estudos de caso também se destinam a ser auxílios importantes para a rede de educação de adultos
prestadores / mentores / conselheiros a ser estabelecida no âmbito do projecto na promoção da
sensibilização do curso de empreendedorismo inovador e em ajudar os alunos na comunidade regional e
organizações voluntárias a aplicar exemplos de boas práticas nas suas próprias regiões.

3.1. Sumário do Estudo de Caso 1: Innovation Centre for Young People – ICY
Em 2013 a Incubadora de Empresas, Gotse Delchev, iniciou um projeto intitulado Centro de Inovação para
Jovens, financiada ao abrigo do IPA Programa Transfronteiriço da Bulgária-Macedónia 2007-2013. Os
objetivos desta iniciativa foram os de facilitar o desenvolvimento de um ambiente pró-inovador nas regiões
parceiras através do apoio à geração de ideias inovadoras por jovens e a transformar essas ideias em
projectos empresariais e sociais. O projecto abordou uma série de questões na região transfronteiriça
associados com: 1) a falta de ambiente inovador, estruturas de apoio e serviços especiais para incentivar os
jovens na região, inclusive provenientes de minorias sociais e outros grupos vulneráveis, a desenvolver as
suas ideias inovadoras; 2) a implementação muito limitada de inovações nas PME da região de Gotse
Delchev; 3) a cobertura insatisfatória de inovação no sistema educacional. Os resultados da iniciativa foram
associadas à criação e desenvolvimento de um ambiente e de serviços inovadores para os jovens, para eles
desenvolverem as suas próprias ideias. Tal foi concretizado através da organização de formações e
workshops, em cada uma das regiões parceiras, sobre temas como a criatividade, a elaboração de ideias
inovadoras, o trabalho em equipa, a transferência de conhecimentos e a partilha de experiências na área
de inovações; redes de orientação e de inovação e cooperação com as PME. A vasta experiência dos
técnicos da Incubadora de Empresas 'Gotse Delchev' no apoio às PME‘s, à educação para o
empreendedorismo e às inovações nas regiões provou ser inestimável no processo de implementação das
atividades do projeto. Um aspecto muito positivo da iniciativa foi o facto de os jovens, envolvidos no
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projeto, que geraram ideias inovadoras, receberem a oportunidade de desenvolver essas ideias com a
ajuda de mentores e apresentá-las a gestores de empresas, a potenciais investidores e à administração
local. Este estudo de caso serve como exemplo de uma iniciativa destinada a apoiar inovações e
empreendedorismo entre os jovens na região de Gotse Delchev. As ações empreendidas são fundamentais
no processo de desenvolvimento de capacidades entre os técnicos de gestão e os funcionários da
Incubadora de Empresas e facilita os seus esforços para contribuir para a melhoria da competitividade das
entidades empresariais a nível local e apoiar o desenvolvimento de toda a comunidade local.

3.2. Sumário do Estudo de Caso 2: Libera Terra
Libera Terra é uma rede de cooperativas sociais que, socialmente, economicamente e juridicamente
impulsionam terras agrícolas que tradicionalmente renderam lucros apenas para organizações criminosas
em detrimento da sociedade como um todo. O seu principal objetivo é demonstrar à sociedade civil como a
reutilização dos bens confiscados para fins sociais podem gerar benefícios concretos para todo o território
e para a população local. Desde o início, a sociedade civil foi preponderante para a solicitação de uma lei
que permitisse o uso social dos bens imóveis confiscados. Além disso, várias actividades relacionadas com a
criação da primeira cooperativa social de rede, incluíram a formação dos seus membros, a produção de
produtos de alta qualidade e de um sistema de gestão. Na verdade, Libera Terra criou um consórcio "Libera
Terra Mediterraneo" que apoia ao nível do merchandising, da regulação da marca e envolve outras quintas
na produção de bens com a marca "Libera Terra". Hoje Libera Terra é composta por dez cooperativas
sociais. Todo o processo de implementação e, especialmente, a sua fase de arranque foram difíceis. No
entanto, os fatores que fizeram da Libera Terra um sucesso foram a perseverança dos seus fundadores e o
facto de que o projeto foi resultado de um bom trabalho de equipa, cujos ideais eram partilhadas pelos
diferentes atores envolvidos.
Lições a serem aprendidas (positivas e negativas)
Libera Terra proporcionou uma alternativa económica para o sistema mafioso, com base na ideia de que a
legalidade é conveniente e no respeito pelos recursos humanos e nos tipos de agricultura orgânica; tal
assegurou o respeito do meio ambiente, devido ao facto de que as terras da Libera Terra são bens públicos
e, como tal, necessitam de ser um exemplo positivo de protecção social e ambiental para os cidadãos. Isso
também levou a uma "redenção" social dos cidadãos e das comunidades que se tornaram social e
economicamente mais fortes graças às conquistas da Libera Terra. Por último, o lucro é redistribuído na
comunidade, dado que os trabalhadores e fornecedores também fazem parte da mesma comunidade em
que Libera Terra funciona.
Aspectos inovadores / empreendedoras
A ideia principal é que a melhor maneira de retribuir o valor e a dignidade às terras, partindo da utilização
de bens confiscados, é criar organismos empresariais plausíveis e auto-sustentáveis. A principal forma de
alcançar isso é através da qualidade que conduz à excelência dos produtos, de processos, de relações e de
gestão.
Conclusão (porque é interessante para o projeto FIERE?) A Libera Terra é interessante para o Projecto FIERE
por ser uma organização local que combina espírito empreendedor com uma unidade de ética para o
desenvolvimento de um mercado sólido e livre de máfia.

Learners’ Handbook

46

FIERE ▪ Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe

3.3. Sumário do Estudo de Caso 3: In.Cubo – Incubadora de Iniciativas Empresariais
Inovadoras (Portugal)
O projecto In.Cubo foi bem-sucedido, partiu de uma base de forte envolvimento com os diversos parceiros
a nível local, designadamente autarquias, Comunidades Inter-Municipais, Associações de desenvolvimento
local, unidades de ensino superior com o objectivo máximo de intervir ao nível dos territórios municipais
que envolvem a região do Minho-Lima.
A In.Cubo surgiu como pela necessidade de qualificar e atraír recursos humanos para a região, fomenta a
capacidade de empreendedorismo, promover uma base empresarial e reforçar a função empresarial
colectiva.
Um dos benefícios mais importantes que a In.Cubo oferece à região e aos seus promotores é o apoio e
acompanhamento individual dos promotores através da intervenção de uma equipa com larga experiência
e alto nível de competências no sector de empreendedorismo.
A In.Cubo revelou aspectos amplamente inovadores pela coordenação concertada dos vários parceiros que
com ela actuam, com vista a prosseguir objectivos comuns de apoio aos empreendedores; pela intervenção
em vários territórios municipais que compõem a região do Minho-Lima; e pelo importante consenso
técnico na evolução das várias etapas dos programas, procurando enquadrar os projectos selecionados
com os objectivos dos programas.
A In.Cubo oferece serviços de Incubação de nova geração, baseada em sinergias territoriais e simbioses
relacionais. É mais que uma simples infraestrutura física, com uma localização geográfica específica,
assume-se como um instrumento de elevado potencial para criar e explorar sinergias e contribuir
activamente para a sinamização da economia da Região.
A In.Cubo tem grande relevância para o projecto FIERE por atrair e potenciar uma nova geração de
actividades empresariais e investimento orientados para as tecnologias e por contribuir para a criação e
exploração de interfaces e redes de cooperação e de inovação.
A In.Cubo centra-se nos empreendedores, proporcionando-lhes um espaço físico com custos reduzidos e o
apoio de equipas especializadas no arranque dos negócios. Baseia-se principalmente na Comunidade, uma
vez que são as comunidades que fornecem o ambiente no qual os empreendedores conseguem prosperar e
orienta-se para a região, pretendendo estimulá-la economicamente.
Este espírito empreendedor que incentiva a inovação e o networking é sem dúvida fundamental no âmbito
do FIERE pois é um grande exemplo de estímulo ao empreendedorismo em Portugal.
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Observações conclusivas
Apoiar o empreendedorismo e a inovação serve propósitos diferentes - é um instrumento
estratégico para a promoção do desenvolvimento económico que reforça a competitividade da
economia, tanto ao nível nacional como regional, apresentando oportunidades para diferentes
grupos sociais para a integração no mercado de trabalho com sucesso, etc.
A parceria FIERE acredita que as regiões possam ter uma maior capacidade de atingir o seu
potencial económico e social, no apoio ao desenvolvimento do pensamento empresarial e
comportamento dos funcionários dos sectores público, privado, empresarial e voluntário. Ao
apoiar a comunidade local e as organizações com a formação de competências de
empreendedorismo inovador pode facilitar o desenvolvimento regional harmonizando-o políticas
de desenvolvimento regional. Ao reforçar as competências de empreendedorismo inovador nas
infra-estruturas institucionais formais e informais de cada região pode ter / terá um efeito
multiplicador benéfico dentro da região.
Assim, o projeto FIERE apoia activamente o conceito de que as economias regionais, organizações
públicas, sociedades, e organizações sem fins lucrativos poderão ser mais empreendedoras e
inovadoras na maneira de organizar as suas entidades e na prestação de serviços aos seus clientes
e aos cidadãos em geral. O FIERE visa apoiar as comunidades locais e as economias regionais,
concentrando-se especificamente no desenvolvimento de competências empreendedoras e
inovadoras e na qualificação de decisores políticos, gestores, administradores, diretores de
desenvolvimento empresarial, líderes comunitários, fundadores de comunidades sociais e
gestores de entidades da comunidade local.
Empreendedorismo inovador é um conceito que explora o potencial de empreendedorismo e
inovação, uma vez que reconhece a necessidade de ensinar a inovação, empreendedorismo e
criatividade para apoiar os indivíduos na sua força de trabalho. Apoiar o desenvolvimento do
potencial inovador e empreendedor de uma região requer um maior nível e capacidade de
pensamento e comportamento por parte dos seus funcionários individuais. A parceria FIERE visa
apoiar esse desenvolvimento, fornecendo um programa de formação de competências.
A parceria FIERE reconhece que a inovação, o empreendedorismo e a criatividade existente é
concebida para organizações de base regional de uma forma fragmentada e ad-hoc. O foco do
projeto FIERE está em fornecer educação para o empreendedorismo inovador a membros de
organizações regionais, mas com foco particular em dar resposta às necessidades da comunidade
sub-regional e organizações voluntárias que procurem desenvolver o potencial econémico e social
da sua localidade.
Assim, o FIERE visa ajudar as instituições regionais no sentido de tornar as suas regiões inovadoras
e empreendedoras, e trabalhar com outras partes interessadas para alcançar este objectivo. A
ideia subjacente ao projecto é apoiar os membros das organizações regionais e ajudá-los a
adquirir competências empresariais inovadoras. Outro objetivo fundamental FIERE é fornecer
educação inovadora de empreendedorismo para os implementadores e criadores de políticas
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sociais e gestores de organizações regionais (autoridades regionais, associações de comércio,
grupos / redes) que lhes permitam desenvolver políticas e programas inovadores e empresariais.
Os benefícios para as organizações regionais decorrentes da sua participação num curso de
formação usando o material e o conteúdo de formação elaborado no âmbito do projecto FIERE
pode ser descrito nos seguintes aspectos:
• As organizações regionais terão oportunidades para melhorar as suas competências para planear
ações e serviços para a melhoria socio-económica das suas regiões, tornando-os inovadores e
empreendedores;
• Ao pessoal das organizações regionais, sub-regionais e voluntárias será concedido o acesso a
educação para o empreendedorismo inovador;
• O conjunto de competências de empreendedorismo inovador será reforçado no âmbito da infraestrutura institucional das regiões.
• As instituições regionais serão apoiados nos seus esforços para tornar as suas regiões inovadoras
e empreendedoras, para transformar ideias em postos de trabalho;
• As organizações regionais irão aumentar a sua capacidade para desenvolver parcerias públicoprivadas inovadoras para enfrentar os desafios no âmbito do emprego, da economia, as alterações
climatéricas, etc.
A fim de apoiar o processo de melhoria das competências de empreendedorismo inovador no
âmbito das organizações regionais, o programa de trabalho FIERE prevê o desenvolvimento de
manuais de formação para formadores e para os formandos. Os manuais fornecem materiais de
aprendizagem adicionais para ajudar os participantes a compreender os conceitos básicos do
empreendedorismo inovador. Os manuais também contêm resumos de estudos de caso de como
as organizações regionais têm (com sucesso ou não) implementado abordagens empresariais
inovadoras para enfrentar os desafios enfrentados pelas suas regiões.
O desenvolvimento de um manual para formadores (e mentores) visa proporcionar recursos
adicionais de aprendizagem para auxiliar no fornecimento de programas de formação para o
empreendedorismo inovador. O manual também contém os estudos de caso mencionados acima
que o formador pode usar para ilustrar como as competências de empreendedorismo inovador
podem ser aplicadas pelas organizações regionais para melhorar o desenvolvimento económico
regional. O manual também oferece orientações sobre como os formadores podem acompanhar e
avaliar a aquisição de competências dos alunos.
O objectivo para a produção do Manual do Aluno é ajudar os participantes do programa formativo
a adquirir as competências de empreendedorismo inovador e demonstrar como e em que
contexto estas competências podem ser utilizadas para o avanço nas suas regiões. A estrutura do
manual reflete os principais módulos do programa de formação. Um dos principais objectivos do
manual é ajudar os alunos a aplicar os conceitos de empreendedorismo inovador em actividades
nas suas organizações e aqui os melhores estudos de caso são utilizados para ilustrar como as
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organizações regionais têm usado esses conceitos para aumentar a competitividade e a
capacidade de oferecer serviços eficazes da sua região.
Apoiar os alunos ao nível regional na formação de competências de empreendedorismo inovador
exige inputs de uma rede de mentores de base regional. Os parceiros Fiere pretendem estabelecer
uma rede de mentores em cada país parceiro que serão encarregues de fornecer aprendizagem
para difundir o espírito empreendedor. Observações conclusivas
Apoiar o empreendedorismo e a inovação serve propósitos diferentes - é um instrumento
estratégico para a promoção do desenvolvimento económico que reforça a competitividade da
economia, tanto ao nível nacional como regional, apresentando oportunidades para diferentes
grupos sociais para a integração no mercado de trabalho com sucesso, etc.
A parceria FIERE acredita que as regiões possam ter uma maior capacidade de atingir o seu
potencial económico e social, no apoio ao desenvolvimento do pensamento empresarial e
comportamento dos funcionários dos sectores público, privado, empresarial e voluntário. Ao
apoiar a comunidade local e as organizações com a formação de competências de
empreendedorismo inovador pode facilitar o desenvolvimento regional harmonizando-o políticas
de desenvolvimento regional. Ao reforçar as competências de empreendedorismo inovador nas
infra-estruturas institucionais formais e informais de cada região pode ter / terá um efeito
multiplicador benéfico dentro da região.
Assim, o projeto FIERE apoia activamente o conceito de que as economias regionais, organizações
públicas, sociedades, e organizações sem fins lucrativos poderão ser mais empreendedoras e
inovadoras na maneira de organizar as suas entidades e na prestação de serviços aos seus clientes
e aos cidadãos em geral. O FIERE visa apoiar as comunidades locais e as economias regionais,
concentrando-se especificamente no desenvolvimento de competências empreendedoras e
inovadoras e na qualificação de decisores políticos, gestores, administradores, diretores de
desenvolvimento empresarial, líderes comunitários, fundadores de comunidades sociais e
gestores de entidades da comunidade local.
Empreendedorismo inovador é um conceito que explora o potencial de empreendedorismo e
inovação, uma vez que reconhece a necessidade de ensinar a inovação, empreendedorismo e
criatividade para apoiar os indivíduos na sua força de trabalho. Apoiar o desenvolvimento do
potencial inovador e empreendedor de uma região requer um maior nível e capacidade de
pensamento e comportamento por parte dos seus funcionários individuais. A parceria FIERE visa
apoiar esse desenvolvimento, fornecendo um programa de formação de competências.
A parceria FIERE reconhece que a inovação, o empreendedorismo e a criatividade existente é
concebida para organizações de base regional de uma forma fragmentada e ad-hoc. O foco do
projeto FIERE está em fornecer educação para o empreendedorismo inovador a membros de
organizações regionais, mas com foco particular em dar resposta às necessidades da comunidade
sub-regional e organizações voluntárias que procurem desenvolver o potencial econémico e social
da sua localidade.
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Assim, o FIERE visa ajudar as instituições regionais no sentido de tornar as suas regiões inovadoras
e empreendedoras, e trabalhar com outras partes interessadas para alcançar este objectivo. A
ideia subjacente ao projecto é apoiar os membros das organizações regionais e ajudá-los a
adquirir competências empresariais inovadoras. Outro objetivo fundamental FIERE é fornecer
educação inovadora de empreendedorismo para os implementadores e criadores de políticas
sociais e gestores de organizações regionais (autoridades regionais, associações de comércio,
grupos / redes) que lhes permitam desenvolver políticas e programas inovadores e empresariais.
Os benefícios para as organizações regionais decorrentes da sua participação num curso de
formação usando o material e o conteúdo de formação elaborado no âmbito do projecto FIERE
pode ser descrito nos seguintes aspectos:
• As organizações regionais terão oportunidades para melhorar as suas competências para planear
ações e serviços para a melhoria socio-económica das suas regiões, tornando-os inovadores e
empreendedores;
• Ao pessoal das organizações regionais, sub-regionais e voluntárias será concedido o acesso a
educação para o empreendedorismo inovador;
• O conjunto de competências de empreendedorismo inovador será reforçado no âmbito da infraestrutura institucional das regiões.
• As instituições regionais serão apoiados nos seus esforços para tornar as suas regiões inovadoras
e empreendedoras, para transformar ideias em postos de trabalho;
• As organizações regionais irão aumentar a sua capacidade para desenvolver parcerias públicoprivadas inovadoras para enfrentar os desafios no âmbito do emprego, da economia, as alterações
climatéricas, etc.
A fim de apoiar o processo de melhoria das competências de empreendedorismo inovador no
âmbito das organizações regionais, o programa de trabalho FIERE prevê o desenvolvimento de
manuais de formação para formadores e para os formandos. Os manuais fornecem materiais de
aprendizagem adicionais para ajudar os participantes a compreender os conceitos básicos do
empreendedorismo inovador. Os manuais também contêm resumos de estudos de caso de como
as organizações regionais têm (com sucesso ou não) implementado abordagens empresariais
inovadoras para enfrentar os desafios enfrentados pelas suas regiões.
O desenvolvimento de um manual para formadores (e mentores) visa proporcionar recursos
adicionais de aprendizagem para auxiliar no fornecimento de programas de formação para o
empreendedorismo inovador. O manual também contém os estudos de caso mencionados acima
que o formador pode usar para ilustrar como as competências de empreendedorismo inovador
podem ser aplicadas pelas organizações regionais para melhorar o desenvolvimento económico
regional. O manual também oferece orientações sobre como os formadores podem acompanhar e
avaliar a aquisição de competências dos alunos.
O objectivo para a produção do Manual do Aluno é ajudar os participantes do programa formativo
a adquirir as competências de empreendedorismo inovador e demonstrar como e em que
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contexto estas competências podem ser utilizadas para o avanço nas suas regiões. A estrutura do
manual reflete os principais módulos do programa de formação. Um dos principais objectivos do
manual é ajudar os alunos a aplicar os conceitos de empreendedorismo inovador em actividades
nas suas organizações e aqui os melhores estudos de caso são utilizados para ilustrar como as
organizações regionais têm usado esses conceitos para aumentar a competitividade e a
capacidade de oferecer serviços eficazes da sua região.
Apoiar os alunos ao nível regional na formação de competências de empreendedorismo inovador
exige inputs de uma rede de mentores de base regional. Os parceiros Fiere pretendem estabelecer
uma rede de mentores em cada país parceiro que serão encarregues de fornecer aprendizagem
para difundir o espírito empreendedor.
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WEBSITES ÚTEIS
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO
B Creative – EU Initiative to support creative start-ups http://www.europeinnova.eu/web/guest/innovation-in-services/kis-innovation-platform/bcreative/about
Cranfield University, Innovation and Creativity in Industry
http://www.cranfield.ac.uk/SAS/competitivedesign/index.html
Cranfield University, Centre for Competitive Creative Design
http://www.centrefordesign.co.uk/education-template.php
CReATE – ICT Innovations in Creative Industries http://www.lets-create.eu/
Creative D – a network programme for the creative industries in Dublin www.creatived.ie
Creative Thinking Network http://www.creativethinkingnetwork.com
Creativity Workshop LLC, Business Creativity http://www.creativityworkshop.com/business.html
Cornwall’s Creative Consortium www.realideas.org
Denmark, The Center for Culture and Experience Economy http://www.cko.dk/about-ccee
ECCE Innovation – initiative to promote and develop new markets for small businesses and actors
in the creative, artistic and cultural fields http://www.ecce-innovation.eu
Europa, Imagine, Create, Innovate, Create 2009 http://create2009.europa.eu/index_en.html
European Institute of Innovation and Technology http://www.eit.europa.eu/
iFactory – Cross Border Innovation Factory initiative www.noribic.com/ifactory
Innovation tools – website focused on business innovation, creativity and brainstorming
http://www.innovationtools.com/
Irish Times Innovation Awards www.irishtimes.com/innovationawards
Jump! – Innovation and marketing company – helps clients figure out solutions to their challenges
and inspire radical action www.jump.ie
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Lean 2 Innovative Thinking offers clients hands on practical facilitation in improving the
performance of their organisation. Uses the Lean Philosophy in tandem with the Creativity and
Innovation fields as the primary catalysts for performance improvement
www.lean2innovativethinking.com
Let’s Create – Regions of Knowledge initiative for the creative industries http://www.lets-create.eu/
Mycoed - Central repository for creativity and innovation tools and techniques www.mycoted.com
One North East, Design Network North http://www.designnetworknorth.org/
Platform Ireland – broadcasting Irish Arts http://www.platformireland.ie/
Robert Gordon University, Aberdeen, Centre for Design & Innovation http://www.c4di.org.uk/
The Creativity Hub – helping people develop their creative ability, Northern Ireland based
http://www.thecreativityhub.com/
The Impact Factory http://www.impactfactory.com/
The Innovation Factory (Comparator) http://www.innovationfactory.eu/
The National Digital Research Centre http://www.ndrc.ie
UK Design Council, Designing Demand http://www.designingdemand.org.uk/
Welsh Assembly Government - Flexible Support for Innovation
http://fs4b.wales.gov.uk/bdotg/action/detail?site=230&r.s=m&r.l1=5001392897&r.lc=
en&r.l2=5001459854&r.i=5001520393&type=RESOURCES&itemId=5001459864&r.
t=CASE%20STUDIES&lang=en
Welsh Assembly Government – Project Dynamo http://www.projectdynamo.com

PENSAMENTO ANALÍTICO
Analytical Mind – Offering new paradigms to improve performance and quality of life at work
http://analytical-mind.com/
Critical Thinking Web
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FPSPI – Future Problem Solving Program International
http://www.fpspi.org/
http://philosophy.hku.hk/think/
Mindtools – Problem Solving
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_TMC.htm
Open Polytechnic – How to think critically and analytically
http://www.openpolytechnic.ac.nz/study-with-us/study-resources-forstudents/assignments/how-to-think-critically-and-analytically
Oxford Economics – Analytical Tools and Models
http://www.oxfordeconomics.com/thought-leadership/delivery-formats/analytical-tools-andmodels/overview
Palgrave Study Skills – Critical and Analytical Thinking Skills
http://www.palgrave.com/studentstudyskills/page/critical-and-analytical-thinking-skills/
The Critical Thinking Community
http://www.criticalthinking.org//

LIDERANÇA
Center for Creative Leadership
http://www.ccl.org/Leadership/index.aspx
International Leadership Association
http://www.ila-net.org/
Leadership Foundations
http://leadershipfoundations.org/
Leadership Learning Community
http://leadershiplearning.org/
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Leadership Style Assessment Test – Your Leadership Legacy
http://www.yourleadershiplegacy.com/speaking.html
Mindtools – What is Leadership?
http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_41.htm
The Leadership Challenge
http://www.leadershipchallenge.com/about.aspx
University of Kent – How to Develop Leadership Skills
http://www.kent.ac.uk/careers/sk/leadership.htm
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