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

Primeiro esboço de uma das 4 personagens do vídeo promocional da ST-ART APP

OS TESTES COM A ST-ART APP ESTÃO A DECORRER…
Quatro amigos ao terminarem os
seus estudos em Património Cultural,
no dia da conclusão da sua
licenciatura decidiram começar
dois negócios com base em
Património Cultural. O vídeo
apresenta duas histórias com os 2
casais, o primeiro está a lutar para
encontrar informação e apoio para
desenvolver a sua ideia, ao passo
que o segundo casal usa as
ferramentas facultadas na Start app

no sentido de os ajudar a planear e
a implementar a sua ideia de
negócio. Uma das histórias resulta
em fracasso, a outra em sucesso.

Itália, Grécia, Portugal,
Dinamarca, Hungria: Estes são os
países onde cujos testes à
plataforma de e-learning e à
app do ST-ART APP foram
iniciados e estão, na verdade, a
decorrer. Com o intuito de
envolver pelo menos 200
utilizadores por toda a Europa
antes do final de Julho de 2015,
os Parceiros estão a trabalhar
arduamente a fim de promover
o uso destas ferramentas. Cada
parceiro, com grupos-alvo locais
específicos, está a organizar
eventos e reuniões focadas,

onde é possível realizar pela
primeira vez testes às ferramentas
disponíveis como também
facultar opiniões e sugestões
sobre as mesmas. Graças a estas
avaliações, o Consórcio, durante
o Evento Final, vai decidir se e
como irá melhores os conteúdo
das respetivas ferramentas.
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Se tens uma ideia de negócio mas
sentes que precisas de orientação e
ajuda para tornar essa ideia em
realidade, a St-Art app é a
ferramenta ideal para ti: valorização
do negócio com a cultura e da
cultura com o negócio!

Financiado através de fundos da
Comissão Europeia, o Projeto START APP tem como objetivo o
desenvolvimento de
competências empreendedoras
na área do Património Cultural.
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APP disponível para
iOs e Android
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O PROJETO START-APP
PROJECT
Através
da
adaptação

Os testes começaram também em Itália!

O CONSÓRCIO

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, 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.
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Foundation
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SEENORDA

PRÓXIMOS PASSOS
Até Julho de 2015, os parceiros terão tempo para
testar a ferramenta ST-ART APP com os gruposalvo locais.
Cada usuário irá dar a sua opinião, sugestão e
avaliação.
Essa informação será recolhida pelos parceiros e
posteriormente apresentada durante o Evento
Final em Copenhaga previsto para Maio de 2015.
Este evento representa a transição da versão 1.0
beta e a 2.0 da plataforma e da APP.
No sentido de apoiar a visibilidade e a
divulgação dos resultados do projeto, existem
dois perfis de redes sociais disponíveis:
- Facebook:

Na Grécia, estudantes da EFP a testarem a plataforma e as
ferramentas facultadas.

https://www.facebook.com/pages/St-artapp/807888539330702

- Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC5nApUt9WEOw
hbDa3W9UZwQ

Para mais informações:

@: internazionale@fondazioneflaminia.it
www.start-app.eu
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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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