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Última fotografia de grupo dos vários parceiros em Copenhaga

EVENTO FINAL E VALIDAÇÃO DAS FERRAMENTAS
Quarta-feira, 27 de Maio, em
Copenhaga – Dinamarca.
Realizado nos prestigiosos
espaços da Biblioteca Real, o
Evento Final do projeto ST-ART
fechou com a participação de
todos os parceiros e os
intervenientes locais.
Financiado por fundos da
Comissão Europeia, o projeto START APP visa desenvolver

competências
empreendedoras na área do
Património Cultural.
FLE, parceiro de acolhimento,
deu as boas-vindas aos
restantes parceiros e abriu as
atividades do projeto com todo
o Consórcio.
Posteriormente, o Coordenador
do Projeto, ECIPAR de Ravenna,
deu início às atividades diárias.

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

FLE deu as boasCom o fim do Evento Final do START APP, os parceiros fecharam a
lista de reuniões transnacionais
previstas pelo projeto e irão
organizar um encontro virtual para
Setembro de 2015, tendo em vista
definir e verificar últimas
atividades antes do
encerramento do projeto. Durante
a reunião Final, os parceiros
partilharam a sua experiência
nacional sobre os testes realizados
às ferramentas para o e-learning e
para a educação gratuita;
ilustradas através de análises
SWOT. A partir dessas
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apresentações, emergiu um
elevado nível de satisfação,
interesse e avaliação de
ferramentas e conteúdos, dos
usuários e das suas opiniões.

vindas ao Consórcio

Na verdade, mais de 200
usuários previstos pelo projeto,
estiveram envolvidos no teste:
enorme sucesso!
À espera do final do projeto,
cada parceiro explicou como
pretende promover e
disseminar as ferramentas e os
resultados do projeto.
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O PROJETO START-APP
PROJECT

Dois dias de trabalho árduo...

O Consórcio

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, 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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SEENORDA

PRÓXIMOS PASSOS
O Evento Final funcionou como o divisor da
versão 1.0 Beta e a 2.0 da plataforma e da APP.
As próxima atividades serão:
•

O fim dos teste WP em Julho de 2015;

•

A publicação da versão final 2.0 das
ferramentas em Setembro de 2015;

•

Aprestação nacional aos grupos-alvo e
partes intervenientes de forma a apresentar
a versão Final das ferramentas e promover
a sua utilização entre os diferentes projetos
e atividades;

•

O término do projeto ST-ART APP em
Setembro de 2015.
Programa da reunião do ultimo Evento

Para mais informações:

Projeto financiado com o apoio do Programa Transferência de
Inovação Leonardo da Vinci

@: internazionale@fondazioneflaminia.it

Código do Projeto: 2013-1-IT1-LEO05-03977

www.start-app.eu
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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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