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O arranque do projeto  
em Portugal 

ouRoute vai a Bruxelas 

 

O início das atividades  
de investigação 

   

   

Primeira entrada no diário: 
Matosinhos, Portugal – 22 e 23 de janeiro de 2019 
 
A expedição do Ouroute começou! Dois dias 
intensos de debates e ajustes das atividades do 
projeto, que originaram um plano detalhado das 
etapas seguintes. A reunião inicial foi bastante 
frutuosa e permitiu aos parceiros seguir todo o 
plano de trabalho, compartilhar experiências com 
os convidados e embarcar num desafio cultural à 
incrível e histórica cidade do Porto. 

Os ouRouters foram a Bruxelas (nos dias 4 e 5 de 
fevereiro de 2019) e participaram na reunião de 
coordenadores dos projetos de inclusão 
social. Todos os anos, a Agência Executiva de 
Educação e Cultura organiza um evento em que 
os coordenadores dos projetos aprovados podem 
interagir e reunir com responsáveis experientes 
de projetos da Comissão Europeia. A INOVA + foi 
em nome do consórcio ouRoute. 

O CESIE está a supervisionar as atividades de 
investigação realizadas nos países de cada 
parceiro (Itália, Espanha, Polónia e Portugal). 
Uma abordagem mista e participativa é planeada 
e inclui inquéritos, entrevistas e focus group para 
os principais atores. Mas este não é um processo 
de pesquisa comum. Sabem porquê? Os alunos 
terão acesso à formação e à oportunidade de 
liderar o processo, através do mapeamento das 
suas artes e ofícios (novos e antigos) locais.   
Mal podemos esperar para ver os resultados 
surpreendentes... 
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1ª Newsletter 
Os ouRouters andavam ocupados e têm várias novidades para ti! Os principais marcos estão encerrados nesta 1ª 

newsletter. 

Queres descobrir mais? Entra em contato connosco ou visita o nosso website! 

http://ouroute.eu/
http://ouroute.eu/2019/04/24/ouroute-citizen-cultural-heritage-creating-a-new-generation-of-cultural-ambassadors-through-education-and-training/?lang=pt
http://ouroute.eu/2019/05/02/creating-a-new-generation-of-cultural-ambassadors-through-education-and-training/?lang=pt
http://ouroute.eu/2019/07/26/ouroute-citizen-cultural-heritage-creating-a-new-generation-of-cultural-ambassadors-through-education-and-training-2/?lang=pt
http://ouroute.eu/
https://www.facebook.com/OuRoute-457149071492805
https://twitter.com/ouroutecultural
https://www.instagram.com/ourouteculturalheritage

