
ESTE PROJETO

É direcionado a profissionais e prestadores de Educação e 
Formação Profissional (EFP) do setor cultural e criativo
 
Formação e desenvolvimento de profissionais do setor 
cultural e criativo (SCC) com novas competências para 
lidar com a transição digital. 

Apoiar e equipar os prestadores de EFP para adaptar a 
formação que oferecem as necessidades atuais e futuras 
do mercado de trabalho, da economia e da sociedade.

TEM COMO OBJETIVO

Reforçar as principais competências digitais e transversais dos 
profissionais de SCC/ prestadores de EFP, ajudando-os a criar, 
gerir e promover os seus produtos, bem como a participar com 
sucesso nos mercados e na sociedade que está em mudança;

Equipar os prestadores de EFP orientados para o SCC com 
ferramentas e orientações sobre como utilizar as tecnologias 
digitais na educação, avaliação de competências e validação;

Criar um quadro transferível baseado no EVCVET para apoiar os 
prestadores de EFP na conceção de formação inovadora e 
flexível para o SCC;

Reforçar a capacidade dos prestadores de EFP para enfrentar os 
desafios do século XXI e se tornarem mais abertos, inclusivos, 
ambientalmente conscientes e capazes de fornecer formação 
que responda às necessidades atuais do mercado de trabalho;

Melhorar as abordagens do RestART, encorajando decisores 
políticos e outros interessados a apoiar a transformação do EFP 
europeu orientado para SCC na digitalização, inclusão e 
sustentabilidade;

AS OFERTAS DO RestART

Uma estrutura para o RestART: redefinir as fronteiras dos 
prestadores EFP no SCC, uma análise comparativa 
transnacional das necessidades, tendo como destaque, os 
desafios e prioridades do SCC e EFP em Itáliam Finlândia, 
Espanha, Grécia, Aústria e Portugal.

MOOC-ART: uma jornada digital para o SCC, através da qual os 
atores do SCC terão uma melhoria nas suas competências 
digitais e outras competências necessárias para aumentar as 
oportunidades de participação ativa nos mercados e sociedade 
em transformação.

RestART-kit para EFP bem-sucedidos no SCC, com prestando 
uma orientação sobre como melhorar a oferta de formação 
para SCC através da aplicação da abordagem RestART

Galeria digital RestART para a expansão da inovação do EFP 
no SCC, com sugestões para decisores políticos da EU em como 
apoiar os atores do SCC e prestadores de EFP.

Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as do(s) autor(es) e não re�etem necessaria-
mente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA). Nem a União 
Europeia nem a EACEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões.

CESIE (Italy) 
www.cesie.org 
Simona Palumbo - simona.palumbo@cesie.org

HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY- (Finland)
www.bc.fi
Helena Miettinen - helena.miettinen@bc.fi

COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMAÇÃO CULTURAL CRL (Portugal)
www.ulusofona.pt 
Josè Paulo Oliveira - josepaulo.oliveira-olae@outlook.pt

EUROtraining (Greece) 
www.eurotraining.gr 
Violetta Koutsogiannopoulou - vkoutsogiannopoulou@eurotraining.gr 

die Berater (Austria) 
www.dieberater.com 
Laura Sturzeis - L.Sturzeis@dieberater.com
 
INCOMA (Spain) 
www.incoma-projects.eu 
Pilar Naranjo - projects@incoma.net
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