
IMPACTO ESPERADO
Pessoal académico participante: troca de experiências e 
pesquisa conjunta.

Alunos Participantes: nova aprendizagem através da ApS 
rural e mobilidade virtual.

Organizações participantes: reforço da rede entre a 
comunidade e as IES.

Beneficiários dos Serviços: oportunidade de ter as 
necessidades identificadas abordadas pelos alunos.

Impacto Local e Regional: resposta às necessidades da 
comunidade por uma variedade de partes interessadas.

Impacto Nacional: melhorar a relevância e eficácia do 
ES, contribuindo assim para o desenvolvimento global da 
comunidade.

Impacto Europeu e Internacional: IES e organizações 
rurais trabalhando juntas para um currículo 
transnacional baseado na abordagem inovadora e nos 
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RESULTADOS ESPERADOS
Um relatório sobre as necessidades e os problemas dos 
principais grupos-alvo dos oito países participantes;

Um estudo de caso de ApS rural de cada um dos oito 
países;

Um relatório final sobre o "Estado da arte da educação 
rural em ApS", que ajudará a identificar e transferir as 
melhores práticas;

Um curso com módulos em ApS rural e ES rural;

Programas de formação e REA* para os GAL** e 
profissionais rurais do ES, bem como um MOOC*** para 
professores de ES na zona rural da ApS;

Ferramentas Digitais de Colaboração e Aprendizagem 
(HUB, Online World Café) e ApS Hackathon.

* Recursos Educacionais Abertos

** Grupo de Ação local

*** Curso Online Aberto e Massivo

GRUPOS-ALVO
Organizações comunitárias rurais (GAL, ONG rurais, 
redes rurais);

Instituições de Ensino Superior (participantes e não 
participantes);

Beneficiários rurais (empresas sociais, agricultores, 
desempregados ...);

Professores do ensino superior;

Estudantes de graduação e pós-graduação.
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QUEM SOMOS?
Rural 3.0 é uma aliança de conhecimentos entre 
diferentes Instituições Europeias de Ensino Superior e 
parceiros rurais, cada um com uma história diferente, 
experiências com empreendedorismo social rural e/ou 
aprendizagem de serviço rural bastante distintas, 
diferentes sistemas educacionais, bem como 
necessidades específicas no que respeita à localização, à 
política e à economia das diferentes comunidades rurais.

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESE-IPVC) 
(Portugal)

Faculdade Universitária de Formação de Professores de 
Viena (Áustria)

Universidade de Zagreb (FFZG) (Croácia)

Escola de Gestão de Roterdão - Universidade Erasmus  
(Holanda)

Centro de Empreendedorismo de Strascheg (SCE) 
(Alemanha)

Universidade Autónoma de Madrid (Espanha)

Universidade Magnus de Vytautas (Lituânia)

Universidade de Bolonha (Itália)

PARCEIROS RURAIS
AJDeão (Portugal)

LAG5 (Croácia)

GAL* Ammersee (Alemanha)

GAL* do distrito de Kaunas (Lituânia)

Galsinma (Espanha)

Fundação Schutsluis Alblasserdam (Holanda)

Plenum (Áustria)

GAL* L'Altra Romagna (Itália)
* Grupo de Ação Local

O QUE É…
Rural 3.0 pretende reunir IES* e parceiros rurais para 
juntos trabalharem numa questão comum - o 
desenvolvimento do conhecimento necessário e das 
competências necessárias para promover mudanças nas 
comunidades rurais na base de necessidades. Apoia a 
modernização do ensino superior da Europa através do 
currículo transnacional baseado na abordagem 
inovadora de aprendizagem de serviço para o ensino e 
aprendizagem, que reúne estudantes, académicos e a 
comunidade, para juntos desenvolverem soluções para 
questões desafiadoras, bem como a inovação de 
produtos e processos. Destina-se a estimular o 
empreendedorismo social dos académicos das IES e 
entidades rurais através da cooperação transnacional 
entre IES e parceiros rurais. Além disso, serão 
desenvolvidos e implementados em conjunto novos 
métodos de aprendizagem e ensino.
* Instituições de Ensino Superior

Aprendizagem de Serviços (ApS) 
Uma abordagem educacional que combina objetivos de 
aprendizagem com o serviço comunitário, a fim de 
fornecer novos padrões educacionais para os 
estudantes, abordando as necessidades da vida real na 
sua comunidade.

Empreendedorismo Social (ES) 
Reconhece problemas sociais e usa princípios 
empreendedores para criar e organizar formas 
inovadoras de fazer mudança social.

https://rural.ffzg.unizg.hr/ 
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