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Objectivos gerais

• Competências para a empregabilidade

• Modernização da educação

• Foco na juventude

• Inovação e intercâmbio de boas práticas



Ações

• Parcerias estratégicas

• Alianças para o conhecimento e para 
competências setoriais

• Capacitação

• Plataformas de IT



As parcerias estratégicas

• Desenvolvimento ou transferência de práticas inovadoras (incluindo 
mobilidade) e de competências para o mercado laboral

• Todos os níveis e tipos de ensino

• Parceria ampla: 

ensino, empresas, autoridades estatais, …

• Mínimo de 3 instituições de 3 países 



As prioridades

• Reforço da qualidade e relevância 
da aprendizagem

• Competências fundamentais: 
empreendedorismo, línguas, 
digital

• Ligação ao mercado de trabalho

• Uso de TI

• Enriquecimento profissional

• Capacitação 

• Desenvolvimento organizacional

• Equidade e inclusão

• Modernização no quadro Europeu



Os critérios de selecção

• Relevância: visão, 
necessidades, objectivos, 
sinergias temáticas e 
institucionais, inovação, 
dimensão Europeia

• Design e implementação: 
estrutura, consistência, 
metodologia, controlo de 
qualidade, reconhecimento da 
formação

• Qualidade da equipa

• Impacto e disseminação

TODOS OS CRITÉRIOS ESTÃO 
DISPONÍVEIS, EM DETALHE, NA 
WEB



Como foi estruturado o APHELEIA

Visão: apoiar a formação de 120 quaadros europeus, liderantes, em gestão 
cultural integrada do território

Pontos de partida: estratégias Europa 2020 e redes internacionais de 
conhecimento

Complementaridade entre parceiros em três anéis: núcleo coordenador, 
pilares temáticos e parceiros associados (rede aberta)

Articulação com as dinâmicas internacionais: integração com Conselho 
Internacionais e com a UNESCO

Sustentabilidade

Controlo de qualidade



Objectivos

•Apheleia partnership

•Spreading within the EU and beyond

•Build from Rio+20, IYGU, CIPSH, ISSC, etc.

To establish a solid consortium of academic and non-
academic partners

•Intensive programs 2015, 2016, 2017

•Essays at distance

To train a selection of EU students on the complex use of 
convergent multidisciplinary tools for cultural integrated 
landscape management,

•Academic thought advances

•Specific strategies (inclusion, equity)

•Specific territories case studies

To collect, analyze and synthetize the rich field 
experiences gathered by the partnership members

•Human sciences

•Social sciences

•Natural sciences

To involve basic disciplinary core required competences 
permanently integrated through transversal competences

•Website setting

•Lexicon debate

•3 Books

To produce a common lexicon + website and a series of 
reference publications

•Prepare modules

•Prepare reference papers

•Introduce contents in existing courses
To pave the way for a new European Master



Partilha de responsabilidades



Variações monográficas anuais

Ano 1 – Dilemas

Ano 2 – Matrizes Territoriais

Ano 3 – Educação, Formação e 
Comunicação
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Diversidade disciplinar (inovação)

Aberto a todas as disciplinas

Foco coordenador: ciências humanas

Inovação: intervenção territorial (as Humanidades na governança 
quotidiana)
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involved disciplines



Diversidade geográfica

Abertura aos países terceiros, através 
de alunos desses países que 
frequentam os nossos parceiros

Parcerias crescentes para alargar a 
rede e a tornar sustentável

Principais parcerias novas: UNESCO, 
Ano Internacional do Entendimento 
Global, FAPEMIG, Academia das 
Ciências Sociais da China

Alemanha; 6

Algeria; 2

Bolivia; 1

Brasil; 11

Burkina Faso; 1

China; 6

Colombia; 1

Equador; 1

Eslováquia; 2
Espanha

; 6
França; 11

Indonesia; 2

Itália; 
4

Lithuania; 7

Moldova; 1

Portugal; 15

Rep Checa; 3

Romani
a; 1

Tanzânia; 1 Ucrânia; 1



Apheleia em 2016

• 6 – Direitos Humanos e Sociedade da Informação

• 7 – Fronteiras e Migrações

• 8 – Comércio internacional de bens arqueológicos

• 9 – Conceitos

• 10 – Antropologia, arqueologia e economia

• 11 – Urbanismo, artes e sustentabilidade

• 12 – Sessão UNESCO: Património, recursos e empreendedorismo

• 13 – Entendimento Global: métodos e desafios

• 14 – Visita de estudo ao Tejo

• 15/16 – Matrizes sociais territoriais

• 17/18 – Palestras dos alunos e avaliação

LIVRO – Dilemas da sustentabilidade

Léxico – Debate em 
http://apheleiaproject.org

Programa Intensivo (Março): 

Manhã – palestras

Tarde – oficinas e visitas

Noite convívios e debates

http://apheleiaproject.org/


Inserção estratégica supra-europeia


