
IMPACTO ESPERADO
Pessoal Académico Participante: troca de experiências e 
pesquisa conjunta.

Alunos Participantes: novas aprendizagens através de AS 
rural e mobilidade virtual.

Organizações Participantes: reforçam a network 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: desenvolvimento de competências 
chave em TIC em áreas subdesenvolvidas; melhora a 
relevância e eficácia do ensino superior, contribuindo 
assim para o desenvolvimento global da comunidade.

Impacto Europeu e Internacional: IES e organizações 
rurais que trabalham em conjunto para um currículo 
transnacional com base na abordagem inovadora e nos 
REAs. ERASMUS+

KNOWLEDGE
ALLIANCES

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

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Universidade de Viena

Universidade de Zagreb

Universidade ERASMUS de Roterdão

Universidade de Munique

Universidade de Madrid

Universidade Magnus de Vytautas 

Universidade de Bolonha

PARCEIROS RURAIS

GAL AJDeão

GAL Plenum

GAL 5

Stichting Schutsluis Alblasserdam

GAL Galsinma

GAL Ammersee

GAL Kaunas

GAL L'Altra Romana

Subvenção UE: 999.138,80€

Duração do projeto: 2019-2021
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O QUE É…
O Rural 3.0 pretende reunir instituições de ensino 
superior e parceiros rurais no sentido de trabalharem 
numa questão comum - o desenvolvimento do 
conhecimento necessário e as competências 
necessárias para fazer mudanças nas comunidades 
rurais. Apoia a modernização do ensino superior na 
Europa através do currículo transnacional baseado na 
abordagem inovadora de aprendizagem de serviço, que 
reúne estudantes, académicos e a comunidade, para 
juntos desenvolverem soluções para questões 
desafiadoras, bem como inovação de produtos e 
processos. Destina-se a estimular o empreendedorismo 
social do pessoal docente do ensino superior e das 
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

A Aprendizagem de Serviço (AS) afasta-se da sala de 
aula tradicional para permitir que os alunos se envolvam 
com assuntos reais versus imaginários e, assim, 
aprendam sobre cultura através das suas próprias 
experiências de vida. O conceito central é a combinação 
de objetivos de serviço e aprendizagem, com atividades 
projetadas para afetar positivamente, tanto o destinatário 
do serviço quanto o prestador (Furco, 1996; Furco & Billig, 

2002).

O Empreendedorismo Social (ES) abrange as atividades 
e processos realizados para descobrir, definir e explorar 
oportunidades, a fim de aumentar a riqueza social, ao 
criar novos empreendimentos ou gerir organizações 
existentes de forma inovadora (Zahra, Gedajlovic, Neubaum & 

Shulman, 2009, p. 5).

RESULTADOS ESPERADOS
Um relatório sobre as necessidades e as lacunas dos 
principais grupos-alvo dos oito países participantes;

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

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

Um módulo com cursos em AS rural e ES rural;

Programas de formação e REAs (Recursos Educacionais 
Abertos) para GALs (Grupos de Ação Local) e 
profissionais de AS rural, bem como MOOC (Curso Online 
Aberto e Intensivo) para professores de ensino superior 
em AS rural;

Ferramentas digitais de colaboração e aprendizagem 
(HUB, Online World Café) e as Hackathon.

GRUPOS-ALVO
Organizações comunitárias rurais (GALs, ONGs rurais, 
networks rurais);

Instituições de Ensino Superior (participantes e não 
participantes);

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

Professores do ensino superior;

Alunos de graduação e pós-graduação.

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