UAb PROMOVE EMPREENDEDORISMO
CRIATIVO EM DESEMPREGADOS
Nos dias 01 e 02 de outubro de 2014, decorre em Cascais uma reunião do projeto
CINetwork of Entrepreneurs – Leonardo da Vinci, proposto e liderado pela
Universidade Aberta (UAb), com o objetivo de desenvolver o empreendedorismo
jovem nas indústrias criativas, criando uma rede entre Portugal, Espanha, Grécia e
Reino Unido, estando já prevista uma formação destinada a mais de uma centena
de jovens desempregados em Portugal, Espanha e Grécia, a quem será dada a
formação, lecionada em regime de bLearning e disponibilizada em simultâneo
nestes países, e o apoio no lançamento dos seus projetos.
O CINetwork of Entrepreneurs, coordenado pelo prof. doutor José Porfírio, docente
do Departamento de Ciências Sociais e de Gestão da Universidade Aberta (UAb),
resulta de um consórcio de instituições como a UAb de Portugal, a Universidade
Aberta da Catalunha (Espanha), a Universidade de Piraeus (Grécia) e a UKWON do
Reino Unido, para além de contar com o apoio de parceiros como a DNA Cascais (da
Câmara Municipal) ou da Media Deals (uma empresa de Business Angels francoalemã ligada às industrias criativas na Europa).
Com o CINetwork of Entrepreneurs pretende-se criar uma rede de transferência de
inovação, saberes, experiências e oportunidades entre jovens empreendedores, ou
com potencial empreendedor, dos países envolvidos e nas áreas das indústrias
criativas.
Aceda
a
http://in3.uoc.edu/opencms_in3/opencms/webs/projectes/CINet/en/index.html para
mais informações sobre o projeto.
Para outros dados contacte o Gabinete de Imprensa e de Imagem da UAb para
Denise.Quintela@uab.pt | 969 053 669.
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UAb gera empreendedorismo criativo junto de desempregados

Proposto e liderado pela Universidade Aberta (UAb), o Projeto CINetwork of Entrepreneurs – Leonardo da Vinci, visa desenvolver
o empreendedorismo jovem nas indústrias criativas, prevendo uma formação lecionada simultaneamente em Portugal, Espanha e
Grécia, em regime de blearning, a mais de cem jovens desempregados destes países, que receberão formação e apoio no
lançamento dos seus projetos.
O CINetwork of Entrepreneurs, coordenado pelo prof. doutor José Porfírio, docente do Departamento de Ciências Sociais e de
Gestão (DCSG) da UAb, resulta de um consórcio de instituições como a UAb de Portugal, a Universidade Aberta da Catalunha
(Espanha), a Universidade de Piraeus (Grécia) e a UKWON do Reino Unido, para além de contar com o apoio de parceiros como a
DNA Cascais (da Câmara Municipal) ou da Media Deals (uma empresa de Business Angels francoalemã ligada às industrias
criativas na Europa).
Este projeto propõese, a partir da experiência de Nottingham – Lace Market no desenvolvimento das indústrias criativas,
desenvolver uma rede que ligará potenciais jovens empreendedores nas indústrias criativas de Portugal, Espanha, Grécia e Reino
Unido.
Consulte http://in3.uoc.edu/opencms_in3/opencms/webs/projectes/CINet/en/index.html para mais informação sobre o
projeto.
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UAb PROMOVE EMPREENDEDORISMO
CRIATIVO EM DESEMPREGADOS
Nos dias 01 e 02 de outubro de 2014, decorre em Cascais uma reunião do projeto
CINetwork of Entrepreneurs – Leonardo da Vinci, proposto e liderado pela
Universidade Aberta (UAb), com o objetivo de desenvolver o empreendedorismo
jovem nas indústrias criativas, criando uma rede entre Portugal, Espanha, Grécia e
Reino Unido, estando já prevista uma formação destinada a mais de uma centena
de jovens desempregados em Portugal, Espanha e Grécia, a quem será dada a
formação, lecionada em regime de bLearning e disponibilizada em simultâneo
nestes países, e o apoio no lançamento dos seus projetos.
O CINetwork of Entrepreneurs, coordenado pelo prof. doutor José Porfírio, docente
do Departamento de Ciências Sociais e de Gestão da Universidade Aberta (UAb),
resulta de um consórcio de instituições como a UAb de Portugal, a Universidade
Aberta da Catalunha (Espanha), a Universidade de Piraeus (Grécia) e a UKWON do
Reino Unido, para além de contar com o apoio de parceiros como a DNA Cascais (da
Câmara Municipal) ou da Media Deals (uma empresa de Business Angels francoalemã ligada às industrias criativas na Europa).
Com o CINetwork of Entrepreneurs pretende-se criar uma rede de transferência de
inovação, saberes, experiências e oportunidades entre jovens empreendedores, ou
com potencial empreendedor, dos países envolvidos e nas áreas das indústrias
criativas.
Aceda
a
http://in3.uoc.edu/opencms_in3/opencms/webs/projectes/CINet/en/index.html para
mais informações sobre o projeto.
Para outros dados contacte o Gabinete de Imprensa e de Imagem da UAb para
Denise.Quintela@uab.pt | 969 053 669.
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Asociaþia pentru Educaþie ºi Dezvoltare Durabilã Cãlãraºi anunþã la sfârºitul
anului 2013 lansarea a doua noi proiecte în cadrul LLP- Lifelong Learning
Programme 2007-2013 (Programul de învãþare pe tot parcursul vieþii).

1.Creative Industry Network of Entrepreneurs (CINetwork)
Un proiect de tip Leonardo Transfer of
Innovation coordonat la nivel
european de Universitatea Aberta din
Lisabona.
Importanþa de creativitate a apãrut ca o
resursã esenþialã pentru a fi competitiv
în lumea globalã. În prezent,
creativitatea împreunã cu inovaþia ºi
cunoaºterea sunt factori de diferenþiere
care pot conduce la avantaje competitive
în toate domeniile economiei.
Scopul CINetwork este de a îmbunãtãþi
abilitãþile de afaceri pentru antreprenorii
creativi ºi de a creºte potenþialul pentru
crearea de întreprinderi în industriile
creative. Proiectul va angaja diverºi
jucãtori de pe piaþã în dialog ºi
cooperare: companii, universitãþi,
furnizori de formare, parcuri de inovare, centre de cercetare ºi agenþii publice. Proiectul va surprinde
elementele transferabile ale experienþei din Marea Britanie, inclusiv mecanismele de învãþare,
abordãri ale competenþelor de management ºi crearea de reþele.
CINetwork va avea o contribuþie semnificativã la inovare în procesul de învãþare ºi dezvoltare si va
contribui la concentrarea Europa 2020 pe inovaþie ºi ocuparea forþei de muncã.
Nr.de referinþã: 2013-1- PT1-LEO05-15504
Parteneri: Portugalia, Marea Britanie, Spania, România, Franþa, Grecia
Perioada de desfãºurare: 01.11.2013- 31.10.2015
Manager de proiect: Andreea Emina PANAITESCU

2.Read-Aloud Clubs to overcome intercultural divide (READ-OVER)
Un proiect de tip Grundtvig learning partnerships coordonat la nivel european de Tecnopras
s.a.s., Passo Corese, Italia.
Proiectul încearcã sã soluþioneze problema depãºirii barierelor interculturale ºi sociale constituite de
diferenþele rasiale, religioase ºi culturale. Se vor organiza cluburi gestionate direct de cãtre cursanþii
adulþi, care vor fi astfel direct implicaþi si motivaþi în evenimentele de învãþare. Cluburile vor combinã
lectura in grup cu alte metodologii expresive ca drama/rol, educaþie prin filme ("movieducation"), etc.
Nr.de referinþã: GRU-13-P-LP392CL-IT
Parteneri: Italia, Franþa, România, Estonia
Perioada de desfãºurare: 01.08.2013- 31.07.2015
Manageri proiect: Mariana STOICULESCU, Nicoleta GAIDAMUT
Preºedinte
ing.Gabriel Dobrescu
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