Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia.
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Através do projeto contribuiremos para:

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

-

o desenvolvimento da Comunidade enquanto sociedade avançada
baseada no conhecimento.

-

melhorar a qualidade e aumentar o volume de cooperações entre
organizações de forma a oferecer oportunidades de aprendizagem,
empresas inovadoras e culturais, parceiros sociais e o contributo de
outras entidades de relevo por toda a europa (IT, EL, PT, HU, KR,
UK, DK).

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-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.

-

potenciar a atratividade da EFP no domínio do desenvolvimento de
empresas nas áreas do Património e Herança culturais e das
indústria inovadoras, facilitando o desenvolvimento de práticas
inovadoras no campo da EFP, não de nível superior, e a sua
transferência, nomeadamente de cada país participante para todos os
outros.

O projeto ST-ART APP visa desenvolver competências e promover a autoempregabilidade através da criação de ligações entre a EFP, o ensino e o
mercado de trabalho no sector do Património e Herança culturais, num
trabalho conjunto com parceiros transnacionais.
Este projeto tem como objetivo definir ferramentas didáticas (plataforma
social online e web 2.0 – aplicação web para iOS e ANDROID) e
metodologias para apoiar os beneficiários na formação e em atividades de
formação na aquisição e utilização de conhecimento, competências e
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qualificações para facilitar o desenvolvimento pessoal, empregabilidade e a
participação no mercado de trabalho europeu. O projeto visa a melhoria da
identificação sectorial (empresas culturais e inovadoras) e a antecipação da
necessidade de competências e a sua integração em programas de EFP.

Para mais informações: Fondazione Flaminia
@
internazionale@fondazioneflaminia.it
WEBSITE www.start-app.eu

