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RE-ACT
Ferramentas de autoreflexão para
universidades inteligentes
que atuam a nível regional

RE-ACT é um projeto Erasmus+
cujo objetivo é explorar o potencial
das ferramentas de auto-reflexão
existentes, particularmente do
HEInnovate, para o desenho e
implementação de estratégias de
especialização inteligente.
“HEInnovate for RIS3” irá ajudar
as instituições de Ensino
superior (HEIs) a repensarem e
reposicionarem
as
suas
estratégias, estruturas e ações,
através de uma abordarem
holística
à
inovação
e
empreendedorismo, integrada
na região e auxiliada pela
colaboração
dos
diferentes
atores da hélice quádrupla.

OBJETIVOS
Averiguar
do
potencial
do
HEINNOVATE
para
apoiar
universidades
inteligentes,
regionalmente
integradas
e
responsáveis, para desempenhar um
papel central na RIS3 através do ajuste
da sua posição individual e conjunta
como ativos regionais e apoiando a
formulação de políticas para pesquisa e
inovação sustentáveis;
Capacitar
HEIs
para
alavancar
mudanças organizacionais baseadas
na utilização eficaz da ferramenta de
autoavaliação “HEINNOVATE for RIS3”
e capitalizar resultados para um
posicionamento conjunto sobre o valor
das HEIs para o desenvolvimento
regional;
Promover o envolvimento de várias
partes interessadas nos processos de
otimização das HEIs e a sua
participação em abordagens mistas
para a tomada de decisão, incluindo
processos de desenho, implementação
e monitorização da RIS3;
Promover os recursos e os processos
participativos do RE-ACT através do
suporte direto a outras HEIs e atoreschave para um uso completo e benéfico
da
ferramenta
de
autoavaliação
"HEINNOVATE for RIS3

“HEInnovate é uma ferramenta de
autoavaliação para Instituições de
Ensino Superior que pretendam
explorar seu potencial inovador. ”

Consciencializar sobre o REACT, envolvendo os principais
atores e garantir qualidade,
relevância,
inovação,
usabilidade e sustentabilidade
das metodologias, recursos e
resultados do projeto;

Estabelecer e fomentar uma
comunicação
eficaz,
aprendizagem
conjunta
e
trabalho colaborativo entre os
parceiros como base para a
implementação bem-sucedida
do projeto e o cumprimento de
suas ambições e objetivos.

.
RESULTADOS
Ferramenta de autoavaliação “HEInnovate for RIS3” e recursos de suporte
Programas e recursos de capacitação para HEIs e atores regionais
Auto-avaliação de instituições de ensino superior, plano de ação organizacional
e posicionamento conjunto
Desenho da RIS3 e outros processos colaborativos alavancados pelas HEIs e
envolvendo atores-chave da hélice quádrupla
Repercussões transregionais sustentadas por uma estrutura validada e
facilitados por um mecanismo de apoio de pares eficaz
White Paper com recomendações de políticas para HEInnovate for RIS3

