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Os quatro personagens que iniciam a criação da sua empresa utilizando as
ferramentas da St-Art APP: a plataforma e as APPs.

O WORKSHOP EM ZAGREB
Quinta-feira, 23 de Outubro de
2014, em Zagreb - Croácia,
teve início o terceiro encontro
Europeu,
um
workshop,
planeado entre várias das
atividades do projeto ST-ART
APP.
Financiado por fundos da
Comissão Europeia, o projeto
ST-ART APP tem como objetivo
desenvolver competências

Este Workshop foi essencial
para coordenar as atividades
dos parceiros para a
experimentação local que
será realizada de Novembro
de 2014 até Junho de 2015,
em todos os países envolvidos
no projeto.
Os parceiros participaram
ativamente no workshop,
testaram a versão beta inicial
da plataforma e da APP, no
iOS, e recolheram ideias e
sugestões para melhorar as
ferramentas que serão

empreendedoras na área do
Património e Herança culturais.

ESPAÇO DE
APRENDIZAGEM
INTERATIVA PARA
DESENVOLVIMENT
O DE
COMPETÊNCIAS
EMPRESARIAIS EM
PATRIMÓNIO E
HERANÇA
CULTURAIS

A SEENORDA, parceiro de
acolhimento, deu as boas-vindas a
todos os parceiros e iniciou as
atividades do projeto com todo o
Consórcio.
Seguidamente, o Coordenador de
Projeto, ECIPAR de Ravenna, iniciou
a atividade do dia introduzindo a
Experimentação WP.

testadas nos próximos meses.
Posteriormente, os parceiros
discutiram quais os grupos-alvo
que serão envolvidos durante a
atividade local. Isto destina-se a
testar estas ferramentas em pelo
menos 200 pessoas na Europa.
Através da recolha dos resultados
da experimentação, as
ferramentas serão validadas e a
transferência efetiva de inovação
do I-Campus, na área da Cultura
e do Património, para outros
países será assegurado.

Página

inicial

da

plataforma web :
project.start-app.eu
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O PROJETO START-APP
da

Acolhidas em Zagreb durante o encontro
ST-ART APP: A Ministra da Economia, a
Ministra do Empreendedorismo e a
Diretora do Centro de Ensino de
Empreendedorismo do Sul da Europa
Ocidental.

O Consórcio

Através da adaptação e da
integração
de
conteúdos
inovadores, resultantes de um projeto
LLP, o I-CAMPUS, 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, o ensino e o mercado de
trabalho
com
parceiros
transnacionais
no
sector
das
empresas inovadoras e do Património
e Herança culturais.
As start-ups 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.
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Fondazione Flaminia
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Ecipar di Ravenna srl
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Panebarco srl
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Highland Opportunity
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Universidade de ÉvoraLaboratório HERCULES
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Ecipar Emilia Romagna

PP8

ISES

PP9
Maniatakeion
Foundation
PP10

SEENORDA

Próximos passos
Nos próximos meses, os Parceiros irão trabalhar no
sentido de testar a plataforma em, pelo menos, 200
utilizadores na Europa. Os Parceiros irão recolher
sugestões dadas pelos grupos-alvo e irão realizar um
relatório qualitativo sobre o teste.
Os Parceiros estarão também envolvidos na
promoção do projeto e das suas ferramentas. Além
disso, irão estimular um grupo-alvo local a trocar
opiniões com outros grupos, que no tempo principal
mas nos países dos parceiros, eles também estarão a
testar a mesmas ferramentas da ST-ART APP.
O Evento Final da ST-ART APP será realizado em
Copenhaga (DK) de 25 a 26 de Maio de 2015.
Durante este evento, os resultados das
experimentações locais assim como das partes
interessadas locais, envolvidos durante a
implementação do projeto, serão ilustrados pelos
parceiros.

Zagreb a partir do miradouro

Para mais informações:

@:

internazionale@fondazioneflaminia.it

www.start-app.eu

Projeto financiado com o apoio do Programa Transferência de
Inovação Leonardo da Vinci
Código do Projeto: 2013-1-IT1-LEO05-03977

CUP: G63D13000390006

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A presente publicação reflete apenas as opiniões do autor, sendo que
a Comissão Europeia não poderá vir a ser responsabilizada por
qualquer uso que possa vir a ser feito da informação aqui contida.
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