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O que temos estado a fazer?  
 
Realizámos uma reunião híbrida, em novembro, para discutir 
o desenvolvimento do projeto STARDUST. A reunião foi 
organizada em Opava, na República Checa, onde parte dos 
parceiros reuniu presencialmente e parte participou 
remotamente, devido às restrições de mobilidade em vigor 
em alguns países europeus. 
 

   

Quais os próximos passos? 

 
Os parceiros estão na reta final do desenvolvimento dos 
conteúdos formativos de empreendedorismo para artistas, 
que serão carregados no website do projeto em janeiro. 
É com grande entusiasmo que partilharemos os materiais 
desenvolvidos em parceria, que apresentam de maneira 
inovadora as oportunidades de empreendedorismo 
disponíveis para artistas das artes performativas em cada um 
dos países paceiros, promovendo, assim, o desenvolvimento 
das suas competências artísticas. 

Estado do projeto  

 
Conteúdos formativos de 
empreendedorismo para 

artistas 
Os parceiros já desenvolveram todos 
os conteúdos de um currículo modular 
para potenciar o empreendedorismo 
de artistas, estando os mesmos 
atualmente a ser revistos para 
assegurar a sua máxima qualidade. 
 
 

Programa de formação 
contínua de formadores em 

empreendedorismo para 
artistas 

O programa de formação contínua que 
irá apoiar os formadores em 
empreendedorismo para artistas está 
a ser desenvolvido. Espera-se que 
esteja pronto até ao final de 2021 
 
 

Plataforma MOOC 
O protótipo da Plataforma MOOC 
(curso online gratuito) está a ser 
desenvolvido e testado. Os 
participantes terão acesso a todos os 
materiais nos seus smartphones, 
tablets ou computadores. 
 
 

Testemunhos de sucesso de 
artistas empreendedores 

Os parceiros iniciaram a recolha de 
uma série de casos de sucesso de 
empreendedores nas artes 
performativas. Estes estudos de caso 
serão registados em vídeo por cada um 
dos parceiros. 
 

Acompanha o projeto STARDUST através das nossas páginas: 

Website: stardustproject.net  

Facebook: www.facebook.com/Stardust-110450704559617    
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