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Projeto – Síntese
TEste resumo do projeto compreende uma visão geral concisa do histórico de desenvolvimento do projeto, dos
grupos-alvo, dos objetivos e da metodologia adotada para alcançar os resultados do projeto. Contém ainda estudos de caso e depoimentos de cada país parceiro. É um produto central destinado a promover o projeto e será
traduzido em todos os idiomas dos parceiros.
“InEcVET: os Ecossistemas de Inovação para EFP” é um projeto de dois anos a partir de 1 de novembro de 2015
até 31 de outubro de 2017. Este projeto foi financiado pelo programa Erasmus+ da União Europeia (Ação-chave
3: Apoio à reforma política - Cooperação prospetiva Projetos, Ref. No: 562126-EPP-1-2015-1-IE-EPPKA3-PIFORWARD). Os parceiros do projeto vieram de 10 instituições diferentes de 5 países da UE que são as seguintes:
1.

Irlanda (coordenador),

2.

Chipre,

3.

Finlândia,

4.

Portugal

5.

Roménia.

As organizações foram as seguintes: o Conselho de Educação e Formação de Louth e Meath (Irlanda), o Centro
de Avanço da Investigação e Desenvolvimento em Tecnologia Educacional (Chipre), o Município de Lousada
(Portugal), a Parceria de Desenvolvimento Rural e Social da Comunidade de Meath Limited (Irlanda), Asociatia
Oamenilor de Afaceri Arges (Roménia), Innoventum Oy (Finlândia), Universidade de Pitesti (Roménia), Conselho
Empresarial do Tâmega e Sousa (Portugal), Universidade Europeia do Chipre (Chipre), Future In Perspetive
Limited (Irlanda).
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Visão geral do desenvolvimento do projeto
O trabalho do consórcio do projeto foi dividido por fases interligadas e sobrepostas. O comitê de direção do projeto desempenhou um papel importante na garantia de que os prazos acordados fossem cumpridos. O trabalho
do consórcio do projeto compreendeu as seguintes etapas:
a) Fundamentos do Edifício - Esta foi a fase de preparação do projeto e os parceiros realizaram pesquisas
locais específicas para permitir que o projeto estabelecesse uma referência de provisão de EFP como
ponto de partida para avaliar as ações de desenvolvimento do projeto. Nesta fase inicial, também foi realizada uma análise comparativa entre os países parceiros em relação à provisão de EFP. Os parceiros
também foram obrigados a descrever quais as principais partes interessadas que precisavam envolverse na sua área local para o projeto ter sucesso. Esta primeira fase foi concluída até o final do 3.º mês.
b) Criação de Ferramentas e Recursos Essenciais - Mesmo que a fase preparatória fosse permanente, os
parceiros estavam a criar uma série de ferramentas e recursos essenciais necessários para a boa gestão
e implementação de projetos. Um plano de qualidade e um quadro de garantia de qualidade foram desenvolvidos no 1.º mês para garantir que os padrões adequados fossem cumpridos em todos os níveis
do trabalho do consórcio. Foi elaborado um plano de valorização para garantir que todos os parceiros
realizem ações essenciais de disseminação e exploração e sejam devidamente registados. A infraestrutura tecnológica necessária para estabelecer uma presença na web e para apoiar a comunicação entre
parceiros do consórcio e com as partes interessadas foi desenvolvida no 1.º mês. A infraestrutura de garantia de qualidade, valorização e tecnologia foi gerida e desenvolvida continuamente ao longo do ciclo
de vida do projeto.
c) Ações de Desenvolvimento - O trabalho sobre o desenvolvimento do conceito de ecossistema de inovação iniciado na primeira reunião de parceiros, onde todos os parceiros contribuíram para definir quais os
elementos seriam essenciais se o conceito viesse a ser tido como robusto, versátil e aplicável nas configurações locais. Garantir que as partes interessadas (stakeholders) fossem identificados e envolvidos
(M3); que as necessidades de formação dos profissionais de EFP fossem abordadas (M6); que os apoios
adequados para desenvolver e testar inovações de EFP estavam em vigor (M12); que fosse desenvolvido um quadro adequado de avaliação e análise de custo-benefício (M15); são todas as ações-chave
que foram abordadas na sequência para atender às necessidades de desenvolvimento do projeto. As
parcerias de conhecimento Multi-Stakeholder foram estabelecidas em cada país parceiro no 3.º mês. O
currículo de intraempreendedorismo personalizado foi assinado pelos parceiros no 12.º mês, produzido
no 15.º mês e implementado no 18.º mês. A estrutura skunkworks foi estabelecida no 12.º mês e a avaliação e o quadro de análise de custo-benefício para avaliar as novas inovações de EFP estavam prontos
no final do 15.º mês.
d) Ações de Monitorização - O processo de análise comparativa iniciado no início do projeto continuou ao
longo do ciclo de vida do projeto para avaliar como cada nova ação de desenvolvimento foi percebida
em cada país parceiro e comparar e contrastar o sucesso relativo de cada fase do projeto. Embora todos
os parceiros olhassem maioritariamente para o seu próprio ambiente local, o processo de análise comparativa ajudou a identificar áreas onde o progresso foi inibido em alguns países parceiros pela falta de
apoio, interesse ou compromisso, enquanto que em outros países o progresso estava a ser sustentado
e até desenvolvido por circunstâncias e apoio de outras entidades parceiras. Os estudos comparativos
transnacionais apoiaram o processo de aprendizagem de políticas que permite aos parceiros e formuladores de políticas elaborar lições de políticas válidas a partir dos resultados. Além dessas análises comparativas por fases, uma série de avaliações de pares também foram conduzidas para obter feedback de
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gerentes de negócios e de negócios seniores ou de decisores políticos. Essas revisões foram realizadas
no 6.º, 12.º e 18.º mês para coincidir com as reuniões dos parceiros. No fundo, o especialista externo
mantido para gerir o processo de avaliação externa realizou uma avaliação intercalar formativa e uma
avaliação final sumativa.
As reuniões de parceiros foram agendadas a cada 6 meses para apoiar a cooperação transnacional e o intercâmbio de melhores práticas. Houve uma série de eventos públicos organizados durante o ciclo de vida do projeto;
de referenciar a mesa-redonda / painel de discussões no 6.º mês na Romênia; no 12.º mês no Chipre e no 18.º
mês em Portugal. A conferência final prevista para a Irlanda no 24.º mês será aberta por um deputado Irlandês e
marcará o ponto culminante de toda a atividade do projeto.

Grupos-alvo
Os grupos-alvo iniciais do projeto enquadram-se numa série de categorias da seguinte forma:
1.

1. Gestores de educação em EFP, especialmente aqueles em FPV contínua (cVET). O objetivo do projeto
era incentivar esses gestores da educação, que possuem um considerável poder discricionário local no que
diz respeito à programação e entrega de cursos de EFP;
a) Promover a criatividade nas fileiras dos profissionais do EFP que empregam;
b) Apoiar a experimentação no projeto curricular;
c) Apoiar a experimentação na entrega do currículo;
d) Dialogar construtivamente com os membros da comunidade empresarial;
e) Trabalhar em estreita colaboração com as agências de desenvolvimento para identificar futuras necessidades de habilidades / Formação.

2.

Profissionais que trabalham em EFP seja como professor / tutor num órgão público, uma empresa privada
de formação, uma ONG sem fins lucrativos ou como treinador de uma empresa. O objetivo do projeto era
incentivar esses grupos-alvo de profissionais a;
a) Desenvolver a sua capacidade de inovar e pensar de forma criativa, completando o novo currículo intraempreendedor sob medida como parte do seu contínuo desenvolvimento profissional;
b) Estabelecer uma rede com outros profissionais em ambientes semelhantes e diferentes para a troca de
boas práticas, discutir ideias e criar confiança;
c) Olhar para ambientes alternativos de aprendizagem que possam ser mais adequados para os alunos e ver
como eles podem ajustar os seus estilos de ensino.

3.

Empresários, líderes dos órgãos representativos, provenientes das regiões locais relevantes para este projeto. O objetivo do projeto era incentivar esses representantes empresariais a;
a) Envolver-se com os prestadores de serviços de EFP para discutir como a provisão pode ser ajustada para
atender às necessidades do mercado;
b) Considerar o seu próprio papel e responsabilidade, e o papel da formação na empresa, na formação e
capacitação dos seus funcionários;
c) Contribuir com um processo de pesquisa contínuo para garantir que as futuras necessidades de habilidades possam ser preditas e planeadas com precisão.
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Metas e objetivos do projeto
Especificamente, os objetivos do projeto estavam diretamente ligados aos desafios que a União Europeia pretende abordar como parte da Estratégia Europa 2020. O objetivo do projeto era simultaneamente melhorar a
contribuição da EFP para a inovação nos Estados-Membros, aumentando a incidência da inovação na EFP. Um
outro objetivo do projeto era definir e pilotar um ecossistema de inovação para EFP, com base num conjunto acordado de elementos e princípios comuns que poderiam ser aplicados como um quadro para a inovação nos Estados Membros. A função deste ecossistema era apoiar a identificação, o teste, o desenvolvimento e a avaliação
de novas abordagens inovadoras na esfera de EFP que têm potencial de integração. Sustentar uma economia
de inovação significa evoluir, adaptar, imaginar e reinventar para criar e utilizar novas ideias e informações em
novos produtos e serviços educacionais.

Metodologia adotada para atingir os resultados do
projeto
Foi formado um comitê de parceiros interessados com representantes do mundo da educação (organizações
e profissionais de EFP) e do mundo do trabalho (PME individuais e agências de apoio às empresas). Esses
comitês, denominados Parceiros de Conhecimento de Pessoas Múltiplas, colaboraram para apoiar o desenvolvimento dos futuros ecossistemas de inovação; reunindo um vasto e diversificado conjunto de habilidades,
experiências, insights e recursos que contribuem e são necessários para a inovação numa economia moderna.
Essas partes interessadas trabalharam para identificar proactivamente as tendências significativas e emergentes
que podem influenciar o mercado de trabalho e suas demandas de EFP; e também para fazer um brainstorming
de inovações eficazes que tornariam o EFP mais adaptável e recetivo.
Ao desenvolver o ecossistema de inovação proposto, o consórcio do projeto prosseguiu uma abordagem “ab initio” para o trabalho de desenvolvimento e forneceu um sistema de suporte totalmente vertical para os envolvidos.
Os apoios desenvolvidos incluíram:
1. Parcerias de conhecimento Multi-Stakeholder para informar e impulsionar o processo de inovação de
EFP;
2. Um currículo intraempreendedor personalizado e credenciado para promover a criatividade e a inovação e apoiar o desenvolvimento profissional contínuo de professores e tutores;
3. Um quadro, aprovado e apoiado por gestores de educação e outras partes interessadas, para facilitar
“skunkworks” por equipas de educadores que completaram o currículo intraempreendedor;
4. Um quadro acordado para pilotar e testar a nova inovação de EFP desenvolvida;
5. Um quadro de análise de avaliação e custo benefício para avaliar o potencial para a aplicação generalizada da inovação desenvolvida e a avaliação da escalabilidade;
6. Uma plataforma online onde os intra-empresários em questão possam trocar as melhores práticas e
discutir os resultados dos projetos com as suas homólogas em casa e no exterior;
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1.

Parcerias de conhecimento Multi-Stakeholder (MSKPs)

O princípio básico deste projeto de EFP baseou-se na necessidade de uma maior colaboração entre o mundo do
trabalho e da educação e foi alcançado através da fundação das Parcerias de Conhecimento Multi-Stakeholder
(MSKPs) propostas em cada um das 5 entidades parceiras. Os MSKPs incluíram professores e tutores de EFP,
provedores de EFP do setor privado, especialistas contínuos em desenvolvimento profissional, gerentes de educação, empresários, empreendedores e agências de apoio e desenvolvimento de negócios. Essas partes interessadas locais discutiram os tópicos do projeto, identificaram as necessidades atuais e futuras de habilidades no
mercado de trabalho local e regional e também discutiram os méritos de oferecer aprendizagem em diferentes
contextos, usando metodologias inovadoras, tais como a aprendizagem baseada em trabalho, aprendizagem
online, etc. Essas partes interessadas reuniram os elementos essenciais exigidos pelo ecossistema de inovação
proposto. Assim, os MSKPs definiram e impulsionaram o desenvolvimento de um ecossistema de inovação e
aumentaram a ponderação dos resultados do processo, influenciando as recomendações políticas com base na
sua experiência de trabalhar neste ecossistema para discutir a inovação no EFP. A participação das múltiplas partes interessadas também salvaguardou a possível colaboração entre a política de EFP e outras áreas políticas
como emprego, assuntos econômicos, assuntos sociais, etc., foram ainda reconhecidos e vinculados atendendo
às metas e objetivos do projeto.

2.

Currículo Intraempreendedor

O apoio ao papel de professores e tutores neste novo ecossistema de inovação era imperativo. O desenvolvimento de um currículo intraempreendedor combinado e personalizado, que visou especificamente as necessidades dos professores e tutores para a formação sobre intraempreendedorismo, representou uma inovação
significativa. Antes deste projeto, não havia nenhum currículo de intraempreendedorismo OER online disponível
na Europa. Este novo recurso de desenvolvimento profissional contínuo está disponível em todos os idiomas dos
parceiros.
Os professores que trabalham em soluções e ideias inovadoras para problemas identificados tendem a se concentrar em inovações específicas do assunto, em vez de inovações que buscam abordagens de ensino e aprendizagem ou ambientes que possam afetar o sistema de EFP de forma mais ampla. Em apoio ao trabalho dos professores, as equipas locais de skunkworks, nas quais os professores também participaram, procuraram definir
as áreas e questões a serem consideradas pelos esforços de inovação

3.

Skunkworks

A inovação no setor privado é alcançada de muitas maneiras, mas na maioria dos casos há um forte elemento
de trabalho em equipa. O projeto criou as condições para apoiar a inovação imitando um dos mais conhecidos
modelos de inovação do setor privado. Os parceiros desenvolveram uma estrutura de “skunk works” para apoiar
a experimentação. Isso foi sustentado por uma rede online de profissionais do EFP e membros da comunidade
empresarial para apoiar a prática reflexiva e facilitar a interação. As questões abordadas nas equipas individuais
de “skunk works” foram definidas e acordadas pelas parcerias multipartidárias em cada país parceiro. Uma vez
que esses problemas foram identificados em colaboração com o MSKPs, a equipa skunkworks colaborou em
uma série de 8 sessões presenciais para desenvolver um projeto de inovação que abordasse a lacuna no EFP
e implementar e testar a inovação, avaliar o sucesso da inovação e depois avaliar a escalabilidade desta inovação para outros provedores de EFP; culminando em recomendações de políticas baseadas em evidências e
relevantes para provisão de EFP em cada país parceiro.
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4.

Quadro para pilotar e testar

Trabalhar em parceria, provedores de EFP e setor empresarial local, asseguraram os recursos necessários
para pilotar e testar as novas inovações de EFP e estarem disponíveis. As inovações desenvolvidas abordaram
questões em diversas áreas, por exemplo;
a. Áreas relacionadas ao acesso ao EFP, como reconhecimento de aprendizagem prévia, provisão flexível para alunos adultos, cooperativas de aprendizagem que compõem empregadores e órgãos de formação;
b. Áreas relacionadas a práticas de ensino e aprendizagem que podem incluir o uso de novos ambientes
de aprendizagem das TIC, a integração de novas tecnologias na sala de aula, unidades de aprendizagem, maior o uso de abordagens construtivistas e centradas no aluno, focalizando os resultados da
aprendizagem;
c.

Novos métodos de avaliação que se concentram em competências em vez de conhecimento, aumento
do uso da avaliação de pares;

d. Novos métodos organizacionais que exigem mecanismos de entrega das partes interessadas, financiamento relacionado ao desempenho e novas formas de financiamento da educação;
e. Novas inovações relacionadas ao serviço, como inscrição online, desenvolvimento de bibliotecas online, serviços educacionais personalizados, novos mecanismos de avaliação.
O compromisso de todas as partes interessadas com os processos de teste piloto foi fundamental para a obtenção de resultados valiosos.

5.

Análises de avaliação e custo-benefício

Um dos elementos mais críticos do ecossistema de inovação proposto foram as diretrizes para a realização da
análise de avaliação e custo. Essas diretrizes garantiram que as inovações promovidas fossem robustas, adequadas e benéficas.
As inovações no EFP podem ter um impacto considerável numa série de áreas políticas, impactando diretamente
questões de emprego e de política social, bem como políticas educacionais. O impacto potencial nessas áreas
foi considerado nos quadros de avaliação propostos.
Embora o prazo para este projeto fosse limitado e o potencial para realizar avaliações de impacto em grande
escala também fosse limitado, o ecossistema de inovação proposto irá muito além do ciclo de vida do projeto.
Fornecer os quadros de análise de avaliação de custo garante que o legado do projeto também dure e os projetos
de inovação sejam bem-sucedidos, desenvolvidos pelas equipas skunkworks em colaboração com as parcerias
de conhecimento Multi-Stakeholder, têm potencial para serem adaptados e transferidos para outros Provedores
de EFP nos países parceiros e em toda a Europa.

6.

Plataforma online

A plataforma online inclui um observatório de inovação online para apoiar a aprendizagem contínua das políticas,
onde os especialistas podem participar nas discussões e debates sobre novas inovações no EFP.
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Casos de Estudo e Depoimentos de cada país parceiro
Caso de Estudo – Irlanda
Género, Área profissional, Experiência profissional de EFP?
Feminino, Conselheiro de Treinamento Sénior com o Centro Regional de Habilidades e Treinamento, LMETB. Eu
trabalho com formandos mais jovens. Eu sou uma pessoa de contacto e conselheiro entre o aprendiz, a empresa
e o provedor de formação. Trabalhei como profissional de VETER durante mais de 15 anos.

Como você avalia o envolvimento do seu MSKP nacional no projeto InEcVET? Quais foram as principais
contribuições, sucessos e dificuldades experimentadas pelos membros do MSKP?
O trabalho inicial do MSKP foi para nos ajudar a identificar as dificuldades que eles tiveram na compreensão e no
acesso à formação no setor de Educação e Formação Profissional. A principal contribuição foram os empregadores no MSKP, explicando-nos muito de forma clara que não entendem o jargão usado no FET na Irlanda e não
entendem todas as qualificações oferecidas como parte dos serviços. O sucesso para nós como uma organização foi ser capaz de identificar claramente os seus problemas. As dificuldades experimentadas pelos membros
do MSKP foram o compromisso de tempo esperado para o projeto. Como a grande maioria eram empresários
locais que operavam PME, era difícil às vezes fazer as reuniões.

Como você avalia o sucesso de formação piloto? O conteúdo era apropriado e relevante? Quais foram os
principais benefícios e desafios de completar na formação?
O formação piloto foi bem-sucedida. Acredito em parte devido ao nível de trabalho em equipa e amizade que
tinha sido desenvolvido dentro da equipa skunkworks. Todos se sentiam confortáveis ao falar à frente de outras
pessoas. Um facilitador foi utilizado para inicialmente ajudar a quebrar as barreiras e promover e criar confiança
dentro do grupo, já que o LMETB sofreu mudanças e processos importantes nos últimos anos, os membros da
equipa skunkworks nunca tinham trabalhado juntos e esta foi a primeira vez que um processo como este já foi
usado.
Os vídeos foram interessantes e o currículo foi direto. Os vídeos e scripts foram gravados e escritos em inglês.
O conteúdo era relevante e apropriado.
Foi necessário assistir a alguns vídeos em casa enquanto o tempo em equipa era gasto a debater assuntos referidos nos vídeos, nomeadamente o seu conteúdo.
Houve uma longa pausa de verão antes da conclusão da creditação do aluno e foi um desafio recuperar a mentalidade para completar o diário.

Quem foram os participantes da equipa skunkworks no seu país?
Roasaleen Lawlor - ICT LMETB
Elma McMahon - RSTC LMETB
Jennifer Nolan - Meath Partnership
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Sarah Land - Meath Partnership
Vivienne Branigan - LMETB
Debbie Woods - Serviço de alfabetização para adultos LMETB
Mary Wilton - Educação de Adultos LMETB
Fiona Carmody - Facilitadora
Kelvin Harvey - Gerente de Qualidade, RSTC, LMETB
Hazel Leahy - Educação de Adultos LMETB
Ciaran O’Donnell - PLC, LMETB
Jane O’Kelly - Dublin City University

Qual foi o problema que identificou sobre o qual o seu projeto de inovação abordou?
A questão que identificamos foi a perceção negativa que o público em geral e os empregadores tinham em relação a educação e formação na Irlanda, especialmente em comparação com a Educação de terceiro nível.

Que atividades de inovação foram desenvolvidas e implementadas pelos skunkworks locais?
Desenvolvemos uma estratégia de Comunicação e Relações Públicas para promover o Ensino Superior na
nossa área local entre os empregadores, potenciais estudantes e a nossa equipa no LMETB. Como parte da estratégia, trabalhamos num calendário anual, descrevendo claramente oportunidades para eventos promocionais
e também produzindo um diretório de serviços e uma série de vídeos promocionais.

Qual é a avaliação do sucesso dos produtos InEcVET desenvolvidos?
A estratégia de Comunicação e PR desenvolvida é muito abrangente e será muito benéfica para a promoção de
serviços de Educação e Formação em LMETB por muitos anos. O conjunto de vídeos que estão em processo de
conclusão complementará esta estratégia. O vídeo para o pessoal interno já foi mostrado na indicação de novos
funcionários na LMETB e muito bem recebida por todos os novos funcionários, o Diretor de Ensino e Formação
e o Diretor de Escolas da LMETB.

Como descreveria a sua experiência ao participar do projeto InEcVET, como membro do MSKP e / ou da
equipa Skunkworks?
Gostei de fazer parte do projeto. Às vezes, era muito demorado porque acabei de começar um novo papel dentro
do LMETB. Por um período de tempo, participei em dois projetos da UE que envolveram tempo e pessoal devido
ao compromisso e à viagem. Definitivamente posso ver os benefícios de ter um Ecossistema de Inovação em
operação no nosso ETB.
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Casos de Estudo – Chipre
Gêmnero, àrea profissional, experiência profissional (Educação e Formação Profissional).
Masculino, Profissional envolvido em ensinar e inspirar pessoas em liderança e inovação (de 10 a 99 anos) por
mais de 20 anos.

Como você avalia o envolvimento dos MSKPs nacionais no projeto InEcVET? Quais foram as principais
contribuições, sucessos e dificuldades experimentadas pelos membros do MSKP?
O MSKP trabalhou principalmente para reunir uma gama diversificada de pessoas de ensino, educação profissional de EFP, órgãos governamentais, empresas e sociedade civil para pensar sobre a questão da inovação e
da empresa no sistema VET existente de Chipre.

Vejo o sucesso do Chipre MSKP principalmente em três áreas:
1. Introduzir novos conceitos para um público amplo
As ideias de intrapreneurship e skunkworks foram apresentadas aos participantes e espera-se que permita que
uma ampla gama de públicos-alvo aprendam sobre novas ferramentas e conceitos. Isso foi fortalecido ainda
mais através da formação, pois permitiu aos formandos aprender sobre os novos conceitos inovadores e ferramentas que eles podem usar praticamente no seu seu próprio contexto.
2. Identificar problemas locais no setor de EFPs?
O MSKP local permitiu discussões francas na identificação dos problemas locais de uma maneira que não
era possível antes, com todos os membros participantes, contribuindo eficientemente para este processo de
identificação.
3. Permitir o debate e de que tipo de inovação gostaria de ver em EFP?
Permitiu discutir pessoalmente com outros formadores de EFP sobre o que a inovação precisaria para alcançar
os objetivos dos graduados em EFP. Descobrimos que tínhamos ideias comuns sobre como tornar as pessoas
mais flexíveis e empreendedoras e concordamos em muitas questões, o que nos permitiu trabalhar juntos no
skunkworks para encontrar uma solução para esse problema. A discussão aberta com as autoridades governamentais permitiu avançar em como alcançar esse objetivo comum.

Como você avalia o sucesso da formação pioto? O conteúdo era apropriado e relevante? Quais foram os
principais benefícios e desafios de completar esta formação?
O facto da parte teórica dos cursos estar online combinado com exemplos práticos fornecidos como parte de formação presencial foi benéfico. O conteúdo foi apropriado, pois abordou uma série de habilidades intraempreendedoras para aqueles que devem liderar uma mudança de inovação nas suas organizações. O compromisso do
tempo foi equilibrado, já que poderia participar nos cursos online no meu próprio ritmo.
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Multi-Knowledge Stakeholder Partnership meeting, Chipre
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Quem foi o participante da equipa skunkworks no seu país?
Agências governamentais relevantes para EFP, formadores de EFP, acadêmicos, sociedade civil envolvidos na
educação.

Qual foi o problema que identificou sobre o qual o seu projeto de inovação abordou?
A sugestão para criar uma transferência de conhecimento skunkworks foi uma progressão natural para alcançar
um resultado espectável para a questão principal, que foi o desajuste de habilidades e informações. As sugestões dos Skunkworks cipriotas foram as seguintes:
•

Na generalidade há falta de informação entre os decisores políticos e as partes interessadas, tanto a
nível vertical quanto horizontalmente.

•

Precisamos reduzir o desajuste das habilidades/competências, pois os formandos muitas das vezes não
estão equipados com as habilidades necessárias para entrar no mercado de trabalho, especialmente
porque os formandos muitas vezes carecem de habilidades necessárias como resultado dos rápidos
desenvolvimentos tecnológicos.

Por isso, foi proposto um mecanismo para rastrear as lacunas e promover e que atividades de inovação
foram desenvolvidas e implementadas pelos skunkworks locais?
Os skunkworks locais identificaram os problemas e concordaram em desenvolver um corpo informal que realizaria atividades de inovação em várias fases.
A criação de um órgão de coordenação informal ativo (pelo menos inicialmente) reunirá todas as partes interessadas que se concentrarão em ações, fornecerão diretrizes e darão um feedback de informações em todo o
espectro das partes interessadas de EFP.
O corpo terá as seguintes características:
•

Nenhum conselheiro ou gerentes seniores devem ser convidados, uma vez que a participação dos diretores de gestão intermediária será mais consistente.

•

Um máximo de 10 pessoas deve ser parte deste órgão para uma coordenação mais eficiente, mas cada
vez - e dependendo da questão identificada (e a ser discutida) - as partes interessadas relevantes devem ser convidadas - talvez uma “força-tarefa” possa ser desenvolvida. Esta força-tarefa poderá sugerir
soluções para questões específicas. Assim, para serem efetivos, os membros podem criar uma forçatarefa que poderá incluir conhecimento especializado.

•

O corpo pode atuar como a memória coletiva da informação e pedir às partes interessadas que atualizem
as ações.

O corpo após a sua criação inicial analisará melhor essas atividades de inovação:

1) Habilidades futuras e pesquisa de VET:
Uma pesquisa que seria distribuída a milhares de empresários uma vez por ano e atuaria como informação para
a criação de habilidades e políticas de programas no EFP como divulgação para os esforços de EFP existentes.
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2) Site de trabalhos futuros
Um site que atuaria como um portal para todas as oportunidades de FP (privadas e governamentais) no Chipre
e o seu possível desenvolvimento profissional futuro.
3) Novos Programas Inovadores
Introduzindo novos programas de EFP que enfatizam as habilidades e inovações suaves do que os currículos
existentes entre todos os atores do campo VET.

Qual é a avaliação do sucesso dos produtos InEcVET desenvolvidos?
O InEcVET contribuiu significativamente para indexar informações existentes sobre as lacunas no setor de EFP
a nível nacional, criando novos conhecimentos sobre o intraempreendedorismo e apresentando essa informação
inteligente a representantes nos setores acadêmicos e econômicos, organizações governamentais e da sociedade civil. O novo conceito de intraempreendedorismo deve melhorar o processo de aprendizagem em organizações e empresas para que elas se tornem mais competitivas num ambiente e numa sociedade de negócios
sempre em mudança. A partir de novas ideias disruptivas, como as obras de skunk, permitiu aos participantes
interagir e promover um ambiente ágil e adaptável com o objetivo comum de trazer a inovação no setor de EFP
no Chipre.

Como descreveria a sua experiência de participar do projeto InEcVET, como membro do MSKP e / ou da
equipa Skunkworks?
Considero que ao participar no projeto InEcVET, tanto como membro do MSKP local quanto da equipa de trabalhos de skunk, para ter sido muito valioso e útil profissionalmente. Sempre tive um grande interesse em encontrar
uma comunidade tão ativa onde eu pudesse compartilhar a minha paixão pelo empreendedorismo inovador e
a rede que me ajudaria a expandir as minhas habilidades visando provocar uma mudança positiva para a sociedade. Assim, a parceria local do projeto não só me forneceu um fórum de discussão, como também a oportunidade de desenvolver as minhas habilidades e conhecimentos, através do currículo intraempreendedor, bem
como o conceito recém-introduzido de skunk. Sinto que as minhas opiniões foram valorizadas e desempenharam
um papel fundamental na formulação do Livro Branco (o principal resultado da equipa de peças de skunk no
Chipre). A rede, incluindo representantes de vários setores, como a escola, o governo, o mundo dos negócios e
a sociedade civil, forneceu um cluster através do qual facilitamos a definição de objetivos comuns, elaboramos
ideias específicas (aplicáveis no contexto de Chipre) e contribuímos, em certa medida, para trazer a inovação
no setor de EFP a nível nacional.
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Estudos de caso - Portugal
Gênero, área profissional, tempo de serviço na EFP
Feminino, Professor de Ensino Secundário, na área de estudos científico-naturais há 20 anos. Eu tenho trabalhado em Orientação Educacional e Gestão da Diversidade. Desenvolvo um projeto para promover o empreendedorismo na escola.

Como avalia o envolvimento da MSKPs nacional, no projeto InEcVET? Quais foram as principais contribuições, sucessos e dificuldades encontradas pelos membros do MSKP?
As Parcerias de Conhecimento Multi-Stakeholder fomentaram a cooperação e a interação entre representantes
dos negócios e comunidades de EFP. Trabalhar em conjunto em parceria, na área dos negócios e comunidades de EFP permitiu identificar uma série de prioridades estratégicas inovadoras no âmbito da provisão de
EFP em Portugal. O Multi-Stakeholder Knowledge Partnership abordou questões como o conteúdo dos cursos
necessários para atender às necessidades dos setores de negócios locais; mecanismos para a entrega de formação considerando as novas tecnologias disponíveis; novas oportunidades para a aprendizagem baseada no
trabalho; novas oportunidades para a aprendizagem de dois caminhos; melhorar a qualidade do ensino profissional, especialmente o ensino na empresa; melhorar a orientação profissional para estudantes, com base nas
necessidades de habilidades antecipadas e perspetivas de emprego.

Como avalia o sucesso da formação piloto? O conteúdo era apropriado e relevante? Quais foram os principais benefícios e desafios da formação?´
A formação de formadores de EFP funcionou como um ambiente de aprendizagem numa linha que permitiu um
desenvolvimento profissional contínuo para profissionais. A formação foi concebida como um curso de aprendizagem integrado no trabalho abordando os elementos-chave do intraempreendedorismo dentro das organizações
de EFP estabelecidas. A formação tem uma série de palestras online curtas e concisas apoiadas por:
(a) trabalho de projeto autodirigido para a versão totalmente online;
(b) oficinas baseadas nas aulas para o modelo de aprendizagem combinada.
O curso foi concebido para aqueles profissionais que trabalham em ambientes de EFP que estão interessados
em desenvolver novas respostas inovadoras a desafios persistentes em educação e formação.
Após a conclusão do curso, os formadores de EFP foram capazes de:
1. Interpretar e compreender as estruturas organizacionais e suas implicações para o intraempreendedorismo;
2. Explorar questões relacionadas com a mudança organizacional;
3. Aplicar as habilidades de liderança necessárias para planear, implementar e comunicar processos ou inovações orientadas para resultados dentro de um contexto organizacional;
4. Aplicar padrões éticos pessoais, compreender a diversidade no local de trabalho, a cultura organizacional e as
condições climáticas dos negócios, conducentes à operação empresarial de uma organização;
5. Identificar e apresentar oportunidades, dados de pesquisa e recursos que ajudem com iniciativas intraempreendedoras e com o crescimento organizacional.
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Quem foi o participante da equipa skunkworks no seu país?
Em Portugal, a equipa skunkworks foi composta por professores e tutores de EFP dos setores público e privado,
gestores de escolas, professores universitários, técnicos e políticos do Município de Lousada, profissionais de
associações empresariais, empresários e profissionais de escritórios de emprego.

Qual foi o problema que identificou no seu projeto de inovação?
O problema que estamos a tentar encontrar uma solução é o desajuste significativo entre o fornecimento da formação e a procura do mercado de trabalho. O Skunkworks português foi eficaz em termos de inovação, porque
colocou o mundo da educação e do mundo do trabalho a trabalhar conjuntamente.

Que atividades de inovação foram desenvolvidas e implementadas pelos skunkworks locais?
As Parcerias de Conhecimento Multi-Stakeholder fomentaram a cooperação e a interação entre representantes
dos negócios e comunidades de EFP. Trabalhar em conjunto em parceria, com, pessoal ligado ao setor dos negócios e comunidades de EFP permitiu identificar uma série de prioridades estratégicas para desenvolvimentos
inovadores no âmbito da provisão de EFP em Portugal. O Multi-Stakeholder Knowledge Partnerships abordou
questões como o conteúdo dos cursos necessários para atender às necessidades dos setores de negócios
locais; mecanismos para a entrega de formação considerando as novas tecnologias disponíveis; novas oportunidades para a aprendizagem baseada no trabalho; novas oportunidades para a aprendizagem de dois caminhos;
melhorar a qualidade do ensino profissional, especialmente o ensino na empresa; melhor orientação profissional
para estudantes, com base nas necessidades de habilidades antecipadas e perspectivas de emprego.
O projeto INECVET, através das Parcerias de Conhecimento Multi-Stakeholder e do Skunkworks, promoveu
maior cooperação e novas parcerias nos provedores de EFP portugueses.
O município de Lousada celebrou contratos com vários provedores nacionais de EFP, tais como:
- Centro de Formação Profissional da Indústria de Têxteis, Vestuário e Lã (MODATEX);
- Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado;
- Centro de Formação Profissional de Indústrias e Mobiliário de Madeira;
- Centro de Formação Profissional do Porto (IEFP);
- Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalúrgica;
- Centro de formação profissional para reparação automotiva;
- Centro de Treinamento Profissional da Construção Civil e Setor de Obras Públicas do Norte;

Qual é a avaliação do sucesso dos produtos InEcVET desenvolvidos?
Estou confiante de que o INECVET acrescentou importância ao processo educativo vocacional em Portugal. O
projeto entregou resultados positivos para provedores e usuários no futuro.
Em primeiro lugar, o impacto sistêmico foi principalmente em termos de capacidade de inovação no setor de EFP,
uma vez que o projeto propôs o desenvolvimento e implementação de um ecossistema robusto e sustentável
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para a inovação na EFP.
Em segundo lugar, a InEcVET propôs uma reorientação completa da provisão de EFP para garantir que se torne
e continue a ser capaz de responder às necessidades do mercado de trabalho.

Além disso, o InEcVET coloca os líderes empresariais e os gestores de EFP juntos para definir provisões para assegurar que as necessidades regionais específicas sejam abordadas na provisão básica; uma cultura de inovação é promovida nas organizações de EFP para que os benefícios completos das novas tecnologias possam
ser aproveitados para tornar a oferta mais acessível; surgiram novos acordos de cooperação entre empresas e
fornecedores de EFP para apoiar a implementação de programas de formação patrocinados.
Também é importante mencionar que o observatório de inovação online é sustentado além do ciclo de vida do
projeto para facilitar a futura aprendizagem de políticas e o currículo intraempreendedor foi incorporado na provisão básica pelos parceiros no projeto e futuras implementações estão planeadas.
Outro fator importante é que o currículo está disponível como um recurso da educação aberta para qualquer
profissional de EFP que se registre no portal de eLearning que será mantido no futuro.

Como descreveria a sua experiência de participar do projeto InEcVET, como membro do MSKP e / ou da
equipa Skunkworks?
A minha experiência de participação no projeto InEcVET foi como um membro do MSKP local e um membro da
equipa de trabalhos de skunk. Em termos profissionais foi muito benéfico e vantajoso. Eu trabalho com colegas
de várias áreas que me permitiu trabalhar com colegas do mundo da educação e outros colegas do mundo do
trabalho. A minha intenção é manter essa cooperação. Acredito que é essencial para estimular a inovação e
melhorar os resultados de EFP.

Multi-Knowledge Stakeholder Partnership meeting. Romênia
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Casos de estudo - Romênia
Gênero, área de trabalho, experiência profissional na EFP.
Feminino, Trabalho numa agência regional (representante da autoridade nacional no domínio do emprego e
trabalho), 15 anos.

Como avalia o envolvimento da sua MSKPs nacionais no projeto InEcVET? Quais foram as principais
contribuições, sucessos e dificuldades experimentadas pelos membros do MSKP?
Sem falsa modéstia, acho que sem o envolvimento do MSKP, o projeto InEcVET não teria tido o efeito que tinha.
O MSKP que desenvolvemos aqui contribuiu significativamente para o sucesso da implementação do projeto
porque, em primeiro lugar, ajudou a alcançar uma compreensão mais profunda das realidades romenas no campo e, portanto, poderia produzir soluções adequadas e personalizadas para os problemas identificados. O facto
dos membros do MSKP serem todos especialistas experientes em EFP, provenientes de diferentes setores de
EFP (formação, emprego, pesquisa, empreendedorismo, tomada de decisão, políticas), foi um valor agregado
devido a vários insumos, nível de experiência e perspetivas e uma análise. O seu principal contributo consistiu
na análise que forneceram, no desenvolvimento de ideias e produtos, divulgando as realizações do InEcVET no
seu ambiente de trabalho e posteriormente na implementação de resultados e conscientização. As principais
dificuldades enfrentadas pelo MSKP foram a falta de tempo para reunir com mais frequência (e ter reuniões
mais longas), a disponibilidade dos membros - facto de que esses membros são pessoas muito ocupadas e isso
dificultou o processo de correspondência para estabelecer a data e a hora da reunião , e como consequência
relacionada ao facto de nem todos os membros poderem assistir a todas as reuniões

Como avalia o sucesso de formação piloto? O conteúdo era apropriado e relevante? Quais foram os principais benefícios e desafios de completar esta formação?
Acho que a formação piloto foi realmente e muito bem-sucedida: os membros do MSKP expressaram essa visão
sobre a formação piloto tanto oralmente durante as reuniões - quando cada módulo foi analisado - e por escrito,
em vários questionários que preenchemos. Outro indicador de sucesso poderia ser também que todas as pessoas no MSKP alcançaram todos os módulos InEcVET - através de uma abordagem de aprendizagem mista
(auto-aprendizagem / aprendizagem online e presencial). Os membros do MSKP encontraram o conteúdo do
formação relevante e apropriado, pois apoia a aquisição de conhecimento e competências específicas para o
intraempreendedor, desde as melhores práticas em técnicas de pesquisa e análise e na geração e avaliação de
ideias até às habilidades e os atributos necessários para liderar o processo de mudança e inovação nas nossas
instituições de FP. Os principais benefícios de completar esta formação são, na minha opinião, que agora estou
preparado para treinar intraempreendedores (esperançosamente intrapreneurs bem-sucedidos!), Tenho acesso
a um recurso valioso (a plataforma InEcVET) que eu posso usar e adaptá-lo ao trabalhar com empreendedores
em diversas áreas. Relativamente a desafios, eu não posso mencionar... Pessoalmente eu não enfrentei nenhum. Como eu poderia? Tivemos excelentes treinadores, o conteúdo da formação era claro e coerente e os
materiais de suporte diversos (PPT e arquivos de áudio) ... Também poderia beneficiar de discussões relevantes
com formadores e colegas, sempre precisasse disso.
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Quem foi o participante da equipa skunkworks no seu país?
A equipa da Skunkworks na Romênia era composta por cerca de 18 a 20 pessoas, nomeadamente: provedores
de EFP, formuladores de políticas a nível nacional, membros da comunidade de empresas privadas, implementadores a nível regional, representantes da Comissão Regional que autorizavam provedores de treinamento,
empreendedores ativos, equipes universitárias que trabalham em inovação, professores da UPIT (trabalhando
em educação e pesquisa), profissionais escolares responsáveis pela formação / prática profissional dos alunos.

Qual foi o problema que você identificou no seu projeto de inovação?
Foram identificados vários problemas, mas de todos, o que selecionamos para trabalhar no projeto de inovação
foi “Perceção negativa de jovens e dos seus pais em educação e formação profissional em habilidades específicas”.

Que atividades de inovação foram desenvolvidas e implementadas pelos skunkworks locais?
Após a seleção da nossa equipa Skunkworks começou-se a trabalhar analisando-a em vários ângulos: abordamos as causas, as soluções potenciais e os eventuais riscos na aplicação das soluções identificadas ou na
mudança / adaptação do sistema. Em seguida, criamos grupos de trabalho, estabelecemos um Plano de Ação,
estabelecemos prazos e alocamos as tarefas. O Plano de Ação foi elaborado de acordo com o nosso objetivo:
conseguir uma campanha de conscientização nas escolas, conversar com os alunos e os seus pais e professores, para tentar mudar mentalidades e atitudes através de uma combinação de vários métodos e materiais.
Em seguida, as fases de projeto e implementação foram seguidas. Mais especificamente, as atividades que
implementamos foram:
• Projetar um conjunto de materiais de informação e conscientização: cartaz, brochura, PPT, videoclipe, com
base na ideia de que a visão sobre a carreira é importante e essa visão não deve ser construída necessariamente no nível acadêmico! Uma qualificação de EFP é tão boa (às vezes melhor!) Do que um diploma de
ensino superior.
• Desenvolver um pequeno conjunto de ferramentas ou guia de boas práticas para os professores de EFP sobre
como ensinar de forma motivadora e atrair mais os jovens para as qualificações exigidas pelo mercado de
trabalho, mas que são menos atraentes para os pais e alunos.
• Desenvolver um pequeno conjunto de ferramentas ou guia para pais e alunos, com dicas e recomendações
para orientá-los para as qualificações menos atraentes.
• Desenvolver um pequeno conjunto de ferramentas ou guia para tutores / mentores de EFP, no campo da orientação e mediação no mercado de trabalho.
• Realizar uma pesquisa de mesa sobre a perceção negativa de jovens e pais sobre educação e formação para
qualificações específicas (os resultados desta pesquisa foram utilizados como base para visitas escolares e
Open Letter to Authorities).
• Projetar um questionário para os alunos para identificar sua perceção sobre certas qualificações, motivos (incluindo estereótipos e preconceitos) e opiniões sobre o seu futuro profissional e expectativas dos mercados
educacional / profissional e de trabalho.
• Desenvolver um questionário para que os pais identifiquem sua perceção sobre certas qualificações, motivos
(incluindo estereótipos e preconceitos) e opiniões sobre o futuro profissional dos seus filhos, bem como as
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expectativas dos mercados educacional / vocacional e laboral.
• Quatro reuniões com pais, alunos e professores em 4 escolas diferentes (alunos da 8ª série da escola geral)
de áreas desfavorecidas (escolas rurais e escolas com alunos pertencentes a famílias de baixa renda, alunos
com baixa escolaridade, etc.). Decidimos conhecer pais e alunos da 8.ºano porque os alunos das escolas
secundárias já decidiram a sua carreira, enquanto os que ainda frequentam a escola ainda podem escolher
uma qualificação de EFP. As escolas em que implementamos a campanha de conscientização foram: Escola
Secundária N ° 13 de Pitesti, Escola Secundária n.º 17 de Pitesti, Escola Secundária de Mărăcineni e Escola
Secundária “Mircea cel Bătrân” de Curtea de Argeş.
• Conceber e enviar uma Carta Aberta às autoridades de educação e formação.

Qual é a avaliação do sucesso dos produtos InEcVET desenvolvidos?
Agradeço muito os produtos InEcVET, especialmente o Intrapreneurship Curriculum mencionado acima, e acredito que os produtos InEcVET promovem e encorajem o desenvolvimento intraempreendedor no EFP. Recomendaria um módulo sobre o intraempreendedorismo a ser incluído em cada curso de capacitação ou qualificação
profissional (porque qualquer um pode “funcionar”, pode ser um intraempreendedor na organização onde ele
está empregado).

Como você descreveria sua experiência de participar do projeto InEcVET, como membro do MSKP e / ou
da equipa Skunkworks?
Uma experiência deslumbrante de vários pontos de vista: encontro de colegas de vários setores de EFP, fazendo
parte de um projeto financiado pela UE, trabalhando a nível europeu, tornando-se um “pioneiro” no campo, já que
o intraemprego é um conceito bastante novo e não tão disseminado dentro do ambiente de EFP na Romênia, discussões e análises intensivas, a luta de ideias e, portanto, obter resultados concretos - resultados maravilhosos,
ver o envolvimento das pessoas e convencer as pessoas sobre suas (boas) ideias!
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