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Cabeçalho do website e das páginas das redes sociais

Já terminou o ST-ART APP?
Quarta-feira, 30 de Setembro,
o projeto é formalmente
encerrado
mas
a
sua
disseminação e atividades
promocionais estão ainda a
decorrer.

usuários
finais.
Todos
os
impactos que eram esperados
a curto prazo em termos de
grupos/sectores-alvo
e
impactos geográficos foram
alcançados com sucesso.

O ST-ART APP está a ter um
bom
impacto
na
área
educacional esperada, nas
partes
interessadas,
nos
grupos-alvo
e
ainda
no

Na verdade, o Consórcio está
a trabalhar na implementação
do impacto esperado a longo
prazo, visando assim garantir a
disseminação da metodologia
e dos conteúdos do St-ART APP

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

Novas propostas dos parceiros
Os parceiros, satisfeitos com os
dois anos do projeto, desejam
agora concorrer com novas
propostas de projetos em 2016,
com
o
intuito
de:
1)
implementar o St-Art APP em
novos projeto; 2) acompanhar
a
colaboração
com
os
parceiros.

especial para a definição de
novas ideias e propostas. A
sessão foi composta por dois
grupos que trabalharam sobre os
temas: 1) promoção de novas
empresas e “start up”; 2)
desenvolvimento de ferramentas
de e-learning para formadores,
professores e educadores.

Dessa forma, durante o Evento
Final, o Consórcio organizou
em Copenhaga uma sessão

Em 2016 teremos os parceiros do
St-Art APP a trabalharem no
Programa Erasmus Plus.
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O que trouxe aos parceiros?
LP

Fondazione Flaminia – ITALY, “the easy use of tools allow people to have free access to tutorial video and
useful documents. This is the success of St-Art APP”

PP1

Ecipar di Ravenna srl – ITALY, “the good impact that tools had had on users during the experimentation, invited
us to promote them in new contests and enforce our local educational project on entrepreneurial skills”

PP2

Panebarco srl – ITALY, “St-art app gave us the possibility to work in the European contest and enlarge our work
experience”

PP4

FLE – DENMARK, “we teach innovation and entrepreneurship in upper-secondary schools and it will be easier
using St-art APP tools”

PP5

Highland Opportunity – UK, “an additional and innovative tools to accompany our clients to start up an
enterprise that, without St-Art APP, we never had the opportunity to develop it”

PP6

Universidade de Évora-Laboratório HERCULES – PORTUGAL, “youngsters involved in experimentation path
gave us the will to follow on working for the increase of start up opportunities”

PP7

Ecipar Emilia Romagna - ITALY, “thanks to this experience we extended our collaboration and European
relations. We could use St-Art APP as a good practice for new projects”

PP8

ISES – HUNGERY, “our courses’ students appreciated the project and we’ll add the developed tools among free
didactic contents we, yearly, give them”

PP9

Maniatakeion Foundation – GREECE, “the new multimedia tools, make attractive the acquisition of key
competences in VET related to the self-employability in creative enterprises among youngsters and people
interested in creating cultural and creative businesses”

PP10

SEENORDA – CROATIA, “as Agency for the local development we always need new ways to communicate and
service to give for free to our citizens. Thanks to the project, we had the possibility to promote, for free, important
contents to creative and cultural startup”

O PROJETO START-APP
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.

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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