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Quais são as novidades?  
 
Realizámos duas reuniões transnacionais em 2022. Alguns 
parceiros encontraram-se pessoalmente em Belgrado, Sérvia, 
em fevereiro, enquanto outros se juntaram online. Em março 
de 2022, todos os parceiros se reuniram em Berlim, na 
Alemanha, e ficámos satisfeitos por, finalmente, todos nos 
vermos presencialmente pela primeira vez. Em ambas as 
reuniões, foram discutidos os desenvolvimentos do projeto 
STARDUST e as tarefas seguintes. 
 
   Belgrado - fevereiro de 2022                   Berlim - março de 2022 
l

   

 
 
 
 
 
Quais os próximos passos? 

 
O próximo passo crucial no projeto STARDUST é a testagem de 
todos os resultados do projeto. Os parceiros começaram a 
implementar ações de formação locais e planeiam ter todos os 
resultados testados até à próxima reunião, que terá lugar no 
início de junho de 2022, na Virgínia, Irlanda. 

Estado do projeto  

 
Conteúdos formativos de 
empreendedorismo para 

artistas 
Todos os conteúdos de um currículo 
modular para potenciar o 
empreendedorismo de artistas já 
foram desenvolvidos, e os conteúdos 
foram traduzidos para todas as línguas 
dos parceiros. Os parceiros começarão 
agora a testar este currículo nos seus 
países, e esta fase do projeto estará 
totalmente concluída nos próximos 
meses. 
 
 

Programa de formação 
contínua de formadores em 

empreendedorismo para 
artistas 

O programa de formação contínua que 
apoia formadores em 
empreendedorismo para artistas está 
agora concluído em inglês, e os 
parceiros começaram a traduzir o 
conteúdo para as suas línguas 
nacionais. 
 

Plataforma MOOC 
O protótipo da Plataforma MOOC 
(curso online gratuito) foi totalmente 
desenvolvido, e os parceiros 
encontram-se a colocar conteúdos na 
plataforma à medida que estes são 
finalizados. 
 

Testemunhos de sucesso de 
artistas empreendedores 

Os parceiros recolheram quase todos 
os seus casos de sucesso de 
empreendedores nas artes 
performativas nos seus países. Todos 
os conteúdos deverão estar concluídos 
até junho. 

Acompanhe o projeto STARDUST através das nossas páginas 

 

Website: stardustproject.net  

Facebook:  www.facebook.com/Stardusterasmusproject/    
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