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INTERACTIVE
LEARNING SPACE
FOR DEVELOPING
ENTREPRENEURIAL
SKILLS IN CULTURAL

Reunião de lançamento e FOCUS GROUP

ASSETS AND

Ravenna – Itália, o projeto
europeu ST-ART APP iniciou-se
quarta-feira, dia 20 e
Novembro.
Financiado por Fundos da
Comissão Europeia, o Projeto
ST-ART APP tem como
objetivo o desenvolvimento

de competências
empresariais na área do
Património cultural.
Fondazione Flaminia, o
parceiro responsável, dará
início às atividades do projeto
com todo o Consórcio,
composto por 10 parceiros.

Durante a reunião de
lançamento, o Consórcio
acordou o programa de
projeto e a divisão de tarefas,
programas de atividades,
métodos de trabalho,
procedimentos de
monitorização. Além disso, a
Fondazione Flaminia introduziu
as regras administrativas e
financeiras com o intuito de
gerir o ST-ART APP através de
ferramentas e modelos
específicos.

de um intercâmbio e a recolha
de boas práticas num roteiro
que é a base do ST-ART APP.

O Focus group teve início na
tarde de 21 de Novembro e
terminou dia 22. O focus group
teve como objetivo a criação

HERITAGE

Em resumo, houve o
mapeamento e a
sistematização do material
existente e apresentou-se a
metodologia inovadora do ICampus. As melhores práticas
dos parceiros foram
introduzidas e os próprios
selecionaram inovações para
adaptação do material
existente e do I-Campus no
sector do Património e
Herança culturais, no sector
legal e da geografia, bem
como às necessidades dos
grupos-alvo.
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O PROJETO
Através da adaptação e da
integração de conteúdos inovadores,
resultantes de um projeto LLP, o ICAMPUS, a presente proposta de
projeto, ST-ART APP, tem como
objetivo desenvolver competências e
promover a auto-empregabilidade
através da criação de ligações entre
a EFP, a educação e o mercado de
trabalho
com
parceiros
transnacionais
no
sector
das
empresas inovadoras e do Património
e Herança culturais.
As start-up são de facto uma
oportunidade de relevo na criação
de emprego e, nesse sentido, o novo
programa europeu Europe 2020

tem como objetivo estimular a
criação de start-up’s de forma a
apoiar o crescimento económico
europeu.

O Consórcio
LP

Fondazione Flaminia

PP1

Ecipar di Ravenna srl

PP2

Panebarco srl

PP3

CMS

PP4

FLE
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Highland Opportunity

PP6
Universidade de ÉvoraLaboratório HERCULES
PP7

Ecipar Emilia Romagna

PP8

ISES

PP9
Maniatakeion
Foundation

Próximos passos:
•Após o Focus Group, os parceiros darão início à
análise das necessidades dos grupos-alvo em
cada país parceiro, identificando e analisando
os requisitos dos utilizadores;
•Os resultados da análise serão anunciados
durante a mesa redonda em Inverness – UK, de
31 de Março a 2 de Abril de 2014;
•Posteriormente a viabilidade da transferência
de inovações para adaptação ao sector do
Património e Herança culturais será realizada;
• Um workshop para a avaliação e
monitorização da adaptação das ferramentas
didáticas será organizado em Dubrovnik Croácia, de 23 a 26 de Outubro de 2014. Os
parceiros irão analisar e avaliar as ferramentas
antes da experimentação e definir eventuais
ajustes.

For further information:

@: internazionale@fondazioneflaminia.it

Progetto finanziato nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci Transfer of Innovation.
Project code: 2013-1-IT1-LEO05-03977

www.start-app.eu

CUP: G63D13000390006
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