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1. INTRODUÇÃO

1.1. Potenciar as Competências Empresariais dos Músicos

MUSA - European young MUsicians soft Skills Alliance é um projecto inovador de formação
profissional, destinado a desenvolver competências chaves de empreendedorismo para jovens
músicos a fim de desenvolver o seu crescimento profissional. O projecto nasceu de uma ideia
do Le Dimore del Quartetto e foi realizado entre Outubro de 2020 e Outubro de 2022 através
de uma parceria estratégica com o IED - Istituto Europeo di Design, experimentadesign,
ProQuartet, la Ferme de Villefavard en Limousin e ASK - Art, Science, and Knowledge
Research Centre da Universidade de Bocconi.

Le Dimore del Quartetto é uma empresa cultural e criativa italiana que opera nos campos da
música de câmara e do património cultural desde 2016. As suas actividades - destinadas a
apoiar excelentes jovens quartetos de cordas no início da sua carreira e a valorizar o
património único de casas históricas - foram inicialmente desenvolvidas em Itália, depois
rapidamente expandidas a nível europeu, envolvendo agora 16 países europeus. Le Dimore del
Quartetto centra o seu trabalho num alvo particular de músicos: talentosos quartetos de
cordas seleccionados por um distinto director artístico1, com membros com idades
compreendidas entre os 20 e os 35 anos, que trabalham juntos de forma estável, dedicando a
sua vida à carreira de quarteto de cordas. São indivíduos corajosos que prescindiram de uma
trajectória como solista mais rentável em virtude do seu amor pela forma musical muito
peculiar, sofisticada e requintada que é o quarteto de cordas, o coração da tradição musical
clássica ocidental. A fase inicial desta profissão é a mais difícil: os custos (para viajar, reunir e
encontrar locais onde possam ensaiar juntos, comprar ou alugar o seu instrumento de cordas)
são muito mais elevados do que as remunerações, e, normalmente, estes artistas ainda não
podem contar com o apoio de agentes, que não estão interessados em gerir músicos que não
recebem muito com as suas actuações.

Le Dimore del Quartetto, tirando partido do seu profundo conhecimento das dinâmicas
subjacentes ao desenvolvimento de um quarteto de cordas e as dificuldades que estes músicos
extraordinários encontram todos os dias, desejava conceber um curso de formação
profissional inovador que fosse capaz de preencher algumas lacunas decisivas actualmente
existentes na oferta de educação musical tradicional: um curso que pudesse ajudar os
músicos a desenvolver, ou a potenciar, as suas capacidades empreendedoras numa fase
particularmente decisiva para o seu futuro como profissionais da música.

Tradicionalmente, os músicos clássicos que se encontram na recta final  do seu percurso
educativo em Conservatórios e Academias vêem-se impossibilitados de entrar no mercado de
trabalho - que é altamente competitivo - devido à falta de competências e conhecimentos
fundamentais em gestão e empreendedorismo. Partindo desta consideração, Le Dimore del
Quartetto não pretende transformar músicos em gestores ou especialistas em marketing:
obviamente, o foco dos músicos é, e sempre será, a interpretação e a técnica musical. No
entanto, indo para além destes elementos essenciais que os músicos já tiveram a oportunidade
de cultivar ao longo do seu percurso educativo é exactamente o ponto fulcral da MUSA, cuja
edição piloto se concentra na comunicação, estratégia de imagem, gravação e distribuição no
mercado, preparação física e mental, e na descoberta das oportunidades que a fertilização

1 Simone Gramaglia, violista do Quartetto di Cremona, actualmente o mais proeminente quarteto de cordas italiano
do mundo, e professora em cursos de música de câmara e masterclasses de renome em todo o mundo.
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entre diversas disciplinas artísticas pode oferecer aos músicos. Assim, o programa MUSA
expande as perspectivas dos quartetos, reforça a sua capacidade de se apresentarem a
directores artísticos, audiências e gestores musicais, e inspira-os a conceber projectos
inovadores e a oferecerem propostas artísticas mais sólidas.

O programa foi realizado graças ao precioso apoio do Programa Erasmus+ da União Europeia.
Esperemos que este seja apenas o primeiro passo para implementar projectos semelhantes em
toda a Europa, também em diferentes contextos e com outros tópicos, mas com o objectivo
comum de apoiar programas de formação profissional que sejam sensíveis às actuais
necessidades e desafios do mundo do trabalho.

Para facilitar este processo, as organizações parceiras envolvidas no projecto MUSA puseram
em prática os seus conhecimentos e experiências anteriores, dando um contributo
fundamental para a definição destas Directrizes para Percursos Inovadores de Formação
Superior no Sector Musical, como um ponto de partida inspirador e uma ferramenta útil para
outras organizações que queiram implementar projectos semelhantes de formação
profissional a nível europeu, no sector da música e não só. A estrutura e o conteúdo deste
documento foram definidos durante os primeiros meses do projecto a fim de estabelecer um
quadro metodológico e operacional comum para a implementação do programa em Itália,
Portugal e França.

Os elementos fundamentais do projecto MUSA, a que se referem as implementações das
Directrizes, são:

● Três workshops para o desenvolvimento dos conhecimentos, aptidões e
competências empresariais dos quartetos de cordas em Itália, Portugal, e França.

Em cada país, os músicos exploraram diferentes temas, que vão desde a capacidade de
definir a sua estratégia de imagem (Itália), à compreensão das potencialidades da fusão
da música com o design, a arquitetura e as artes (Portugal), ao conhecimento da
gravação e distribuição do mercado e direitos associados, e à consciência da
importância da preparação física e mental dos intérpretes (França).

● Três actividades de formação transnacionais que tiveram lugar sob a forma de
residências artísticas em locais de relevância cultural em Itália, Portugal, e França,
decorrendo de forma paralela com os workshops.

A residência foi uma fonte de enriquecimento profissional e pessoal para cada músico:
durante as semanas de actividades da MUSA, os quartetos tiveram a oportunidade de
passar muito tempo juntos, viverem juntos, e confrontarem-se com os profissionais dos
respectivos temas dos workshops. Além disso, os lugares de importância cultural e
histórica onde se realizavam as residências (casas e quintas históricas, assim como
conventos) estimularam a inspiração artística e representaram um terreno fértil para a
experimentação dos quartetos. Estes locais têm também espaços amplos e equipados
para acolher adequadamente os artistas e proporcionar-lhes a atmosfera e o contexto
adequados para estudar e ensaiar.

● Todas as semanas de actividades culminaram num ou mais concertos.
Por um lado, os concertos constituíram um momento importante de devolução à
comunidade de acolhimento, que - ao participar no evento - descobriu mais sobre o
caminho percorrido pelos músicos. Por outro lado, constituíram o terreno perfeito para
a auto-avaliação dos quartetos em relação às capacidades, conhecimentos e
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competências adquiridas através da MUSA.
No total, foram organizados 8 concertos: 3 em Itália, 2 em Portugal, e 3 em França.
Todos os concertos da MUSA foram coerentes com o formato do Le Dimore del
Quartetto: 40 a 60 minutos de música; breve introdução pelos músicos; entrada livre
para o público; programa musical especificamente escolhido de acordo com o público
alvo; envolvimento de casas históricas, espaços de arte contemporânea, museus,
auditórios, igrejas, todos os locais que têm uma clara e reconhecida relevância
histórico-artística que pode ser associada aos temas explorados nos cursos de
formação e residências. Graças à escolha desses locais específicos, foi possível
proporcionar uma experiência interdisciplinar, criativa e inovadora que trouxe valor
acrescentado ao público, aos músicos e aos próprios locais.

As residências artísticas e concertos do MUSA constituíram um contexto ideal de
aprendizagem informal onde os músicos puderam criar relações significativas entre si e pôr em
prática o quadro teórico adquirido durante os workshops, consolidando assim o
desenvolvimento de competências transversais.

A estrutura do curso foi baseada no Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação
Profissionais (ECVET), que - adoptado pela Recomendação do Parlamento Europeu e do
Conselho da UE em 2009 - é uma das ferramentas europeias comuns essenciais para apoiar a
transmissão, reconhecimento e acumulação de resultados de aprendizagem avaliados de
indivíduos que trabalham para promover formas vitalícias de aprendizagem através de
percursos  flexíveis e individualizados.

Estas directrizes foram validadas através da experiência-piloto dos cursos e residências em
Itália, Portugal e França. Durante e após a implementação dos cursos de formação e
residências artísticas, o Centro de Investigação ASK da Universidade de Bocconi - responsável
pelo acompanhamento e avaliação do projecto e a realização do IO5 - Manual para Programas
de Formação Superior em Empreendedorismo Cultural para Jovens Músicos - verificou a
aplicação das directrizes, sendo que todos os parceiros do projecto enriqueceram as instruções
de implementação do MUSA com vídeos, entrevistas a participantes e organizadores, e uma
bibliografia de referências online e offline, para oferecer a outros músicos, professores,
academias e universidades uma visão útil sobre como proporcionar programas de formação
superior inovadores no campo do empreendedorismo cultural. Todos os produtos e resultados
intelectuais da MUSA estão disponíveis em www.ledimoredelquartetto.eu/en/musa/.

1.2. As organizações por detrás do projecto

A parceria MUSA reúne organizações educacionais e culturais nos campos da música e das
artes (Le Dimore del Quartetto, ProQuartet, experimentadesign, La Ferme de Villefavard en
Limousin), e Instituições de Ensino Superior (IED e Università Bocconi): ao reunir as
competências e experiência complementares destas organizações, esta parceria garante um
conhecimento profundo das necessidades de formação dos músicos de câmara na fase inicial
da sua carreira, bem como as competências adequadas para desenvolver um programa
consistente com os quadros de competências-chave para uma aprendizagem vitalícia.

Segue-se uma breve descrição das organizações líderes e parceiras para que o leitor possa ter
uma ideia dos seus perfis complementares:
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Le Dimore del Quartetto (organização líder) é uma empresa cultural criativa que apoia jovens
quartetos internacionais de cordas no início da sua carreira e valoriza o património cultural
europeu. Graças a uma rede internacional consolidada de casas, conjuntos e parceiros, Le
Dimore del Quartetto gere e organiza residências e concertos em casas históricas e outros
locais de interesse cultural; festivais destinados a descobrir e valorizar os respectivos
territórios, o património local e a música de câmara; programas de formação para músicos;
projectos educativos para escolas e universidades; actividades de formação de equipas para
empresas.

O IED Istituto Europeo di Design foi fundado em 1966 com base na extraordinária visão de
Francesco Morelli. Hoje, o IED é a única Escola de Ensino Superior no campo criativo a ter
preservado as suas referências culturais italianas ao longo do tempo. Todos os anos, o IED
lança projectos educativos inovadores nos campos de estudo do Design, Moda, Artes Visuais, e
Comunicação.

O Centro de Investigação ASK (Arte, Ciência, e Conhecimento) foi fundado em 2004 na
Universidade de Bocconi para estudar actividades e sectores significativamente caracterizados
pela relação entre as artes e a economia. Actualmente,  ASK investiga a gestão da cultura,
centrando-se na arte contemporânea, património cultural, indústrias culturais, e direitos de
propriedade intelectual.

A experimentadesign é uma unidade de produção de conhecimento sedeada em Portugal e
reconhecida internacionalmente, actuando como uma plataforma de comunicação activa para
o design, a arquitectura, e a cultura de projecto. O seu campo de acção é a produção cultural
contemporânea, praticada com uma perspectiva inclusiva, multidisciplinar e transversal,
promovendo o desenvolvimento sustentável na sociedade moderna.

O ProQuartet - Centre européen de musique de Chambre tem fornecido programas de apoio
a quartetos de cordas franceses e internacionais  e estabelecido conjuntos de música de
câmara desde 1987 em quatro áreas-chave: formação, produção de concertos, divulgação e
sensibilização do público, comissões, e primeiras actuações de novas obras.

La Ferme de Villefavard, na região francesa de Limousin, é um local de gravação magnífico,
dotado de uma acústica excepcional. O seu edifício é um celeiro convertido, originalmente
construído no início do século XX e renovado pelo arquitecto Gilles Ebersolt e pelo acústico de
renome internacional Albert Yaying Xu.

Le Dimore del Quartetto já colaborava com os parceiros do projecto antes do desenvolvimento
do MUSA: estas relações estabelecidas, assim como mútua estima, tornaram o processo de
criação e implementação mais suave. Os parceiros co-desenharam todo o programa, colocando
à disposição dos quartetos os seus conhecimentos específicos sobre os diferentes tópicos
explorados e as metodologias úteis para a implementação do programa. Todas as organizações
parceiras partiram de uma visão e objectivo comuns. Depois, através da implementação do
projecto MUSA, foram estimuladas a ir além do que estão habituadas a fazer nas suas
actividades diárias.

1.3. Os participantes

Para tornar este primeiro programa MUSA acessível ao número mais significativo de quartetos
de cordas, foram lançadas três convocatórias para a selecção dos quartetos que iriam
participar nas três semanas de actividades: a primeira em Itália, a segunda em Portugal, e a
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terceira em França. Para o modelo de entrega de candidaturas, ver o anexo 3. As candidaturas
foram então avaliadas pelo Comité de Selecção MUSA, composto por membros do Le Dimore
del Quartetto, ProQuartet, La Ferme de Villefavard, e experimentadesign, e chefiado por
Simone Gramaglia, directora artística do Le Dimore del Quartetto e MUSA.

Os quartetos participantes foram escolhidos de acordo com a sua necessidade de explorar os
temas em questão.

Para projectos-piloto, sugere-se a selecção de um quarteto que participe nas actividades das
três semanas: isto é útil para obter uma avaliação global da experiência e avaliar o seu impacto
na carreira do quarteto.
Sendo impossível ao Comité de Selecção MUSA identificar um quarteto disponível durante as
três semanas, foi escolhida a seguinte solução: um dos 8 quartetos seleccionados seguiu as
actividades em Itália e França, enquanto que outro seguiu as actividades em Portugal e França.
A combinação do feedback destes dois quartetos permitiu uma boa avaliação global do
programa.

O programa MUSA 2020-2022 foi, portanto, aberto a 32 músicos residentes na Europa,
membros de 8 quartetos (4 para as actividades em Itália, 3 para as actividades em Portugal, e 3
para as actividades em França, com um quarteto em Itália e França, e um quarteto em Portugal
e França). Este número favoreceu uma interacção profunda com os professores e entre os
participantes. Uma vez que cada tópico seria explorado de forma concentrada, sentimos que
era útil manter as turmas pequenas. No entanto, os resultados do programa foram
disponibilizados a um número muito maior de músicos através do Manual do Programa de
Formação Superior em Empreendedorismo Cultural para Jovens Músicos (IO5), que tem o
objectivo específico de divulgar os resultados do projecto a todos os músicos, professores,
instituições e profissionais interessados na abordagem e conteúdos do programa MUSA.

1.4. Desenvolvimento de Competências Chave para uma Aprendizagem Vitalícia

MUSA visa desenvolver os conhecimentos, aptidões e competências dos músicos através de

actividades de aprendizagem formal e não formal (ou seja, workshops e residências),

livremente baseadas no Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais
(ECVET).

O Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais (ECVET) - adoptado pela

Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho da UE em 2009 - é uma das ferramentas

europeias comuns para apoiar a transferência, reconhecimento e acumulação de resultados de

aprendizagem avaliados de indivíduos que trabalham para alcançar uma qualificação, e para

promover a aprendizagem ao longo da vida através de percursos flexíveis e individualizados.

No caso do projecto MUSA, a parceria decidiu aplicar as seguintes ferramentas técnicas do

ECVET2:

2 O Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais ('ECVET') destina-se a facilitar a transmissão,
reconhecimento e acumulação de resultados de aprendizagem avaliados de indivíduos que visam alcançar uma qualificação.
Isto irá melhorar a compreensão geral dos resultados de aprendizagem dos cidadãos e a suas transparência, mobilidade
transnacional e portabilidade através e, quando apropriado, dentro dos Estados Membros numa área de aprendizagem
vitalícia sem fronteiras, melhorando também a mobilidade e portabilidade das qualificações a nível nacional entre vários
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- Resultados da aprendizagem3: descrevem o que uma pessoa sabe e pode fazer; por

conseguinte, são neutros em relação a como, em que contexto, e ao longo de que

duração os indivíduos desenvolveram os seus conhecimentos, aptidões e competências.

Tornam possível reconhecer a aprendizagem com vista a alcançar uma qualificação

independente do local e da duração da aprendizagem;

- Unidades de resultados de aprendizagem (unidades)4. A utilização de unidades cria a

possibilidade de reconhecer resultados de aprendizagem que correspondem a uma

parte da qualificação e de alcançar os restantes resultados de aprendizagem através de

aprendizagem posterior;

- Procedimentos e critérios para a avaliação destes resultados de aprendizagem5.

A parceria decidiu também utilizar as seguintes definições da Recomendação do Conselho de
20 de Dezembro de 2012, a fim de descrever os percursos inovadores da MUSA:

- aprendizagem formal (para MUSA, o workshop) significa a aprendizagem que tem lugar
num ambiente organizado e estruturado, especificamente dedicado à aprendizagem, e
que normalmente conduz à atribuição de uma qualificação, geralmente sob a forma de
um certificado ou diploma. Inclui sistemas de ensino geral, formação profissional inicial,
e ensino superior;

- aprendizagem não formal (para MUSA, a residência artística) significa a aprendizagem
que tem lugar através de actividades planeadas (em termos de objectivos de
aprendizagem, tempo de aprendizagem) onde está presente alguma forma de apoio à
aprendizagem (por exemplo, relações aluno-professor). Os casos prevalentes de
aprendizagem não formal incluem formações internas na empresa, através da qual as
empresas actualizam e melhoram as competências dos seus trabalhadores.

As actividades presenciais dirigidas aos quartetos concentraram-se durante três curtos
períodos de uma semana, tendo como objectivo apoiar os músicos no desenvolvimento das
Competências Chave para a Aprendizagem Vitalícia6 identificadas pela Comissão Europeia. A

6 Segue-se uma descrição das principais competências que os jovens quartetos de cordas profissionais podem desenvolver
através do programa MUSA. Estas definições estão incluídas na RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO de 22 de Maio de 2018
sobre competências-chave para a aprendizagem vitalícia:
A competência empresarial refere-se à capacidade de agir sobre oportunidades e ideias e de as transformar em valores para
os outros. Baseia-se na criatividade, no pensamento crítico e na resolução de problemas, na iniciativa e perseverança, e na
capacidade de trabalhar em conjunto a fim de planear e gerir projectos de valor cultural, social ou financeiro.
A competência literária é a capacidade de identificar, compreender, expressar, criar e interpretar conceitos, sentimentos,
factos e opiniões, tanto na forma oral como escrita, utilizando materiais visuais, sonoros/audiovisuais e digitais através de
disciplinas e contextos. Implica a capacidade de comunicar e ligar-se eficazmente com os outros, de uma forma apropriada e
criativa.
A competência multilingue define a capacidade de utilizar diferentes línguas de forma apropriada e eficaz para a
comunicação. Baseia-se na capacidade de compreender, expressar, e interpretar conceitos, pensamentos, sentimentos,
factos e opiniões, tanto na forma oral como escrita, numa gama apropriada de contextos sociais e culturais.

5 "Avaliação dos resultados de aprendizagem significa métodos e processos utilizados para estabelecer até que ponto um
aluno atingiu, de facto, conhecimentos, aptidões e competências particulares" (Recomendação UE, 2009).

4 "Unidade de resultados de aprendizagem (unidade) significa uma componente de uma qualificação, constituída por um
conjunto coerente de conhecimentos, aptidões e competências, que pode ser avaliada e validada" (Recomendação UE,
2009).

3 "Resultados de aprendizagem significa declarações daquilo que um aprendente sabe, compreende e é capaz de fazer após a
conclusão de um processo de aprendizagem e que são definidos em termos de conhecimentos, aptidões e competência"
(Recomendação UE, 2009).

sectores da economia e dentro do mercado de trabalho". (RECOMENDAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO de 18 de Junho de 2009 sobre a criação de um Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação
Profissionais (ECVET), 2009).
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competência mais relevante desenvolvida através da MUSA é a competência empresarial: de
facto, o projecto visava reforçar as capacidades empreendedoras dos jovens quartetos
profissionais de cordas - indo para além daquilo que é estritamente relacionado com os estudos
musicais - para serem mais atraentes no mercado de trabalho actual.  A capacidade de
comunicar a identidade de imagem do quarteto de cordas, a compreensão do espaço em que a
actuação musical é proposta, a preparação técnica para a gravação, e a preparação física e
mental para a actuação, são todos fundamentais para crescer como quartetos de cordas
empresariais.

As competências digitais foram particularmente desenvolvidas durante o programa sobre a
identidade de imagem e estratégia de comunicação dos quartetos de cordas. Além disso, os
músicos assistiam a reuniões por Zoom, preenchiam formulários Google e inquéritos Doodle, e
preparavam aplicações digitais claras e convincentes durante a sua interacção com as equipas
das organizações parceiras da MUSA, na preparação e avaliação das actividades do projecto.

A competência pessoal, social e de aprender a aprender foi profundamente enraizada em
todas as actividades da MUSA: todas as actividades do projecto foram realizadas através de
uma agenda intensa e interacções com uma variedade de professores internacionais; cada
músico teve de interagir com os seus pares, com profissionais nas áreas dos workshops, bem
como com as equipas das organizações parceiras da MUSA.

O multilinguismo e a consciência e expressão cultural foram cruciais para a comunicação e
empatia, uma vez que pessoas de 7 países europeus e nove nacionalidades interagiram durante
o desenvolvimento do projecto.

2. METODOLOGIA

Antes de começar com a organização das actividades em Itália, Portugal e França, os parceiros

definiram um formato metodológico e processual que lhes permitiu uniformizar a oferta de
cursos e residência MUSA, prestando atenção para não perder as peculiaridades dos
diferentes conteúdos abordados durante o programa e das especificidades culturais de cada
país envolvido. Considerando a importância inovadora do MUSA, este enquadramento

estabelece a base para a replicabilidade de programas semelhantes, ao mesmo tempo que

realça o valor da diversidade relativamente aos conteúdos, contextos, organizações, e

participantes envolvidos.

A competência de consciência e expressão culturais implica ter uma compreensão e respeito pela forma como as ideias são
criativamente expressas e comunicadas em diferentes culturas, através de uma série de artes e outras formas culturais.
Implica estar envolvido na compreensão, desenvolvimento e na expressão das suas próprias ideias, assim como sentido de
lugar ou papel na sociedade de várias formas e contextos.
A competência pessoal, social e de aprender a aprender é a capacidade de reflectir sobre si próprio, gerir eficientemente o
tempo e a informação, trabalhar com os outros de uma forma construtiva, permanecer resistente e gerir a sua própria
aprendizagem e profissão. Inclui a capacidade de lidar com a incerteza e complexidade, aprender a aprender, apoiar o
próprio bem-estar físico e emocional, manter a saúde física e mental, e ser capaz de levar uma vida consciente da saúde e
orientada para o futuro, e empatizar e gerir conflitos num contexto inclusivo e de apoio.
A competência digital envolve a utilização confiante, crítica e responsável e o uso das tecnologias digitais para a
aprendizagem, no trabalho e para a participação na sociedade. Inclui a literacia de informação e dados, comunicação e
colaboração, literacia mediática, criação de conteúdos digitais, segurança, questões relacionadas com a propriedade
intelectual, resolução de problemas e pensamento crítico.
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Para alinhar todos os parceiros nos procedimentos, Le Dimore del Quartetto, como

organização líder do projecto, preparou uma série de instruções sobre como seleccionar os
participantes no programa, como organizar residências e eventos multiplicadores que
poderiam ser útil num contexto de aprendizagem não formal para os músicos desenvolverem

mais conhecimentos, aptidões, e competências adquiridas durante os cursos. O IED e a

Universidade de Bocconi, Instituições de Ensino Superior com um historial comprovado na

realização de programas de formação e académicos respectivamente nos campos criativo e

empresarial, definiram a estrutura do programa do curso para o programa MUSA. Estes

projectos de modelos foram discutidos entre todos os parceiros durante o Evento Conjunto de

Formação de Pessoal de Curto Prazo, enriquecidos pela consideração de todas as

especificidades dos três cursos e residências e destacando os seus elementos obrigatórios e de

fácil acesso, e eventualmente validados através da implementação dos cursos e actividades. Os

modelos podem ser encontrados nos parágrafos seguintes.

O formato metodológico e processual global do MUSA e as respectivas directizes resultam de

um esforço conjunto e de um trabalho de colaboração entre Le Dimore del Quartetto e todos

os parceiros envolvidos. No decorrer de todo o projecto, a organização líder Le Dimore del

Quartetto supervisionou todos os processos e resultados e participou presencialmente nas

actividades do projecto para garantir a consistência, alinhamento e eficácia da gestão global do

programa.

Devido à emergência Covid-19, esta essencial fase preliminar foi conduzida remotamente com

a reunião de lançamento por zoom sobre o Evento Conjunto de Formação dos Participantes a

Curto Prazo . Um conjunto diversificado de ferramentas digitais tem sido utilizado para

promover uma participação frutuosa e capacitar as diferentes equipas remotas a trabalhar de

forma eficiente e eficaz. Cada sessão do Zoom tem sido caracterizada tanto por apresentações

realizadas pelos porta-vozes das organizações dos parceiros como por painéis de discussão

que favoreceram a troca de conhecimentos, sugestões e ideias de todos os participantes. Em

particular, graças ao uso da plataforma Miro (uma plataforma de quadro branco colaborativo

em linha) e das suas ferramentas de concepção, foram criadas diversas telas (ver anexo 1) de

acordo com o tema a ser discutido, e foi pedido a todos os participantes que interagissem. Isto

ajudou a reunir as ideias de todos os participantes, organizar a informação, e finalmente

visualizar o que tinha sido discutido e decidido de forma mais clara. Além disso, um mapa visual

do projecto MUSA (ver anexo 2) foi concebido como uma ferramenta de gestão do projecto a

ser actualizada passo a passo para acompanhar o progresso de todas as actividades e

processos MUSA.
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3. DIRECTRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO

3.1. Directrizes para a Selecção dos Participantes

DEFINIÇÃO DO GRUPO-ALVO

Elegibilidade
Os quartetos que satisfaçam os seguintes requisitos poderiam aplicar-se ao programa MUSA:

● O Workshop e Residência MUSA são exclusivamente dirigidos aos Quartetos de

Cordas.

● O concurso está aberto a conjuntos formados por músicos das seguintes

nacionalidades ou residentes nos seguintes países, uma vez que são elegíveis para

beneficiar do Programa Erasmus+ 2020:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia,
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lichtenstein, Lituânia,
Luxemburgo, Macedónia, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia,
Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Turquia, Reino Unido7

● A idade de cada membro do quarteto deve situar-se entre os 20 e 35 anos no momento

da sua participação no programa.

● Os músicos participantes planeiam desenvolver a sua carreira musical como membros

de um quarteto de cordas: no momento da sua participação no curso, concentram-se no

quarteto de cordas onde pertencem como a parte central da sua vida profissional.

PROCESSO DE SELECÇÃO

A selecção dos participantes é realizada por Le Dimore del Quartetto, experimentadesign,

ProQuartet, e La Ferme de Villefavard (a partir de agora: "Organizações de Envio"),

considerando as necessidades específicas dos quartetos sobre os temas abordados nas

Actividades de Formação nos três países. O Comité de Selecção é presidido pela Directora

Artística do MUSA e Le Dimore del Quartetto, Simone Gramaglia.

A selecção acontece da seguinte forma:

1. PREPARAÇÃO E LANÇAMENTO DA CONVOCATÓRIA  À ENTREGA DE CANDIDATURAS

Le Dimore del Quartetto prepara um projecto de convocatória à entrega de candidaturas

MUSA (ver anexo 3) para ser validado por todas as Organizações que a vão enviar.

Uma vez aprovado o projecto, são lançados três convites abertos por todas as Organizações

participantes através dos seus canais gerais de comunicação (website, redes sociais,

newsletters) e comunicação direccionada por telefone e correio electrónico:

7 Considerando a saída oficial do Reino Unido do Programa Erasmus + no final de dezembro de 2020 devido ao
Brexit, e após um confronto com a Agência Nacional Erasmus Italiana, as candidaturas dos quartetos baseados no
Reino Unido infelizmente não foram levadas em consideração.
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● Convocatória para as actividades em Itália - lançada a 30 de Novembro; prazo final a
15 de Dezembro de 2020

● Convocatória para as actividades em Portugal - lançado em 23 de Junho; data-limite: 6
de Julho de 2021

● Convocatória para as actividades em França - lançado em 8 de Novembro; data-limite:
23 de Novembro de 2021

Cada convocatória introduz o programa MUSA em geral, centrando-se depois nas actividades

específicas a realizar no país a que se refere, e também se refere às convocatórias

seguintes/anteriores a fim de ligar todas as actividades do MUSA. As candidaturas devem ser

submetidas em inglês pelos quartetos através de correio electrónico para

info@ledimoredelquartetto.eu, incluindo os seguintes materiais:

● CV profissional do quarteto, com uma descrição dos estudos e da carreira

● Carta de motivação de uma página que justifica as necessidades de formação do

quarteto para aprofundar o tema específico

● Hiperligações para vídeos (não mais antigo do que dois anos)

● Fotos que representam bem o quarteto, indicando quando foram tiradas

● Hiperligações para o website e redes sociais (se houver)

● Documento de identidade de cada membro para provar as datas de nascimento,

nacionalidades e moradas residenciais

● Qualquer anexo/informação adicional útil para a avaliação da candidatura

● Expressão de interesse na MUSA nos outros países (se houver)

Este procedimento permite que as Organizações Remetentes façam:

● definir um quadro geral de selecção, facilmente replicável no futuro

● divulgar o projecto MUSA para além das suas redes comuns

● recolher materiais homogéneos e tornar o processo de aplicação mais suave

● definir uma "lista de espera" de quartetos interessados/interessantes a contactar em

caso de renúncia de última hora - se algum dos quartetos seleccionados tiver de se

retirar do programa

Uma vez encerradas as candidaturas, Le Dimore del Quartetto recolhe todos os materiais

recebidos numa pasta partilhada que é enviada para as Organizações Remetentes parceiras.

2. NOMEAÇÃO

Após terem verificado e avaliado os materiais recebidos, as Organizações Remetentes

preparam e enviam a sua lista de selecção via e-mail à directora artística Simone Gramaglia,

destacando os seus três candidatos preferidos para participar nas actividades:

● em Itália, até 23 de Dezembro de 2020
● em Portugal, até 21 de Julho de 2021
● em França, até 6 de Dezembro de 2021
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Esta lista tem de ser acompanhada por um conjunto de motivações que justifiquem a selecção.

No caso dos Le Dimore del Quartetto, a fundadora Francesca Moncada faz a primeira selecção;

desta forma, a directora artística Simone Gramaglia é responsável pela selecção final.

3. TRIAGEM DE SELECÇÃO

A directora artística revê as candidaturas dos quartetos pré-seleccionados e selecciona as que

mais necessitam e merecem beneficiar do programa em cada país envolvido.

De acordo com a dotação orçamental:

● Para as actividades em Itália, dois quartetos são propostos por Le Dimore del

Quartetto, um pelo ProQuartet, outro pela Experimenta

● Para as actividades em Portugal, dois quartetos são propostos pela Experimenta, um

pelo ProQuartet, um pelo Le Dimore del Quartetto

● Para as actividades em França, um quarteto é proposto pela La Ferme, um pela

Experimenta, um pelo Le Dimore del Quartetto

As nomeações são rastreadas nas seguintes datas:

● Para o Workshop e Residência em Itália (19-23 de Abril de 2021, depois adiado para

Setembro de 2021): até 11 de Janeiro de 2021
● Para o Workshop e Residência em Portugal (24-31 de Outubro de 2021): até 23 de

Julho de 2021
● Para o Workshop e Residência em França (30 de Abril - 8 de Maio de 2022): até 10 de

Dezembro de 2021

4. CONFIRMAÇÃO

Le Dimore del Quartetto comunica os resultados da selecção aos quartetos candidatos

(destacando que organização escolheu que quarteto/s) e pede aos quartetos seleccionados que

confirmem a sua participação no prazo de sete dias a partir da comunicação oficial da selecção.

Uma vez confirmada a sua participação, os músicos não podem retirar-se do programa a menos

que seja por motivos de saúde justificados. Em caso de anulação do seu compromisso após a

confirmação, o quarteto paga a penalização igual a 1200 euros, utilizada para o financiamento

das actividades do MUSA.

3.2. Directrizes para a Residência Artística: Formação Não-Formal Inovadora Para Jovens
Músicos

DEFINIÇÃO DE RESIDÊNCIA

As residências artísticas MUSA visam oferecer um contexto de aprendizagem não formal onde

os jovens músicos têm a oportunidade de pôr em prática o quadro teórico adquirido durante os

workshops. A residência é uma parte essencial do programa de formação porque os membros

de um quarteto de cordas precisam de passar o máximo de tempo possível juntos para tocar
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como um único instrumento feito de 16 cordas, tanto do ponto de vista técnico-musical, como

para o desenvolvimento de outras competências transversais. Por esta razão, a residência

artística representa uma fonte de inspiração para o desenvolvimento da identidade e

competências dos quartetos, e uma fonte de enriquecimento profissional e pessoal para cada

músico: os músicos têm a oportunidade de passar muito tempo juntos, viver juntos, e

confrontar-se com outros profissionais (por exemplo, fotógrafos, videomakers, designers de

moda, designers de som, arquitectos, investigadores) e com os outros quartetos que participam

no programa.

ESCOLHA DO LOCAL

As casas históricas e outros locais de importância cultural e histórica fornecem uma

estimulante fonte de inspiração artística para quartetos de cordas e representam um contexto

fértil e imersivo para a experimentação. Além disso, estes locais têm espaços amplos e

equipados para acolher adequadamente os artistas e proporcionar-lhes a atmosfera e o

contexto adequados para estudar, ensaiar e experimentar calmamente. Por último mas não

menos importante, o envolvimento de sítios patrimoniais em parcerias estratégicas para o

ensino e formação profissional visa reconhecer o valor socioeconómico do património cultural

e reforçar o papel fundamental do património no desenvolvimento cultural, social e económico

sustentável das comunidades e territórios.

FORMATO DE RESIDÊNCIA - LOGÍSTICAS

● O local de residência deve ter um número adequado de quartos com casas de banho

privadas ou partilhadas, de acordo com a formação do quarteto de cordas (n. de

homens e mulheres, presença de casais, outras necessidades peculiares): idealmente,

quatro quartos individuais totalmente equipados, quando não for possível um mínimo

de dois quartos duplos. O plano de alojamento deve ser acordado previamente com os

músicos.

● A residência deve fornecer refeições (pequeno-almoço, almoço, jantar e lanches). O

plano de refeições deve ser definido de acordo com o horário do quarteto de cordas,

compromissos artísticos, e dieta alimentar. Os músicos devem especificar o seu regime

alimentar (por exemplo, vegetarianos, vegan, alergias) pelo menos um mês antes de

participarem no programa.

● Os organizadores da residência devem ser responsáveis pelo transporte durante toda a

estadia dos músicos, incluindo o transporte de e para o aeroporto ou estação

ferroviária e de e para as instituições onde decorrem as actividades das oficinas e

concertos. Deve ser definido um plano de transporte detalhado de acordo com os

workshops e o horário dos concertos.

● Os organizadores da residência devem proporcionar aos músicos um espaço adequado

para os ensaios individuais e de conjunto e para os tempos livres.

● Pelo menos uma pessoa de referência deve estar contactável e presente no local da

residência durante todo o dia, como apoio logístico no caso de quaisquer questões que

possam surgir durante a estadia dos músicos.
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● A organização anfitriã deve partilhar com todos os participantes os contactos

(telemóvel e e-mail) do coordenador da residência a utilizar em caso de emergência ou

assistência necessária.

● Seguro que cobre os seguintes riscos: viagens (incluindo perda ou danos na bagagem),

responsabilidade civil de terceiros, acidentes e doenças.

Pelo menos duas semanas antes do início das actividades de carácter presencial, todos os

participantes recebem um pacote informativo que inclui todas as informações logísticas, os

dados de contacto da equipa de coordenação (telemóveis e e-mails), e os dados de seguro.

Todas as comunicações com os quartetos dos participantes são geridas pela Organização

Anfitriã.

COMUNICAÇÃO DO PLANO LOGÍSTICO

Um mês antes da chegada dos músicos, cada organização anfitriã partilha com todos os

participantes um plano logístico detalhado, incluindo o seguinte:

1. Plano de alojamento

2. Plano de refeições

3. Plano de transporte

4. Informação sobre seguros

5. Contactos úteis

6. Código de conduta + responsabilidades e condições de saúde e segurança

3.3. Directrizes para os Cursos de Formação

Um parceiro diferente desenvolve a curadoria de cada curso de formação de acordo com a sua

área de especialização. A fim de alinhar os diferentes objectivos de aprendizagem e definir uma

estrutura comum, foi essencial criar um modelo comum de programa do respectivo curso que
estabeleça os padrões do programa em termos de resultados de aprendizagem, materiais
preparatórios, métodos de ensino e aprendizagem, e avaliação de competências. No anexo 4

pode ser encontrado o modelo do programa de estudos do curso.

Os Quartetos precisam de apresentar um Formulário de Auto-Avaliação 1 pelo menos dois

meses antes do primeiro dia do Workshop. Esta Avaliação destina-se a avaliar as competências

iniciais do quarteto sobre os tópicos que serão explorados. Além disso, é uma ferramenta útil

para a concepção final dos workshops, bem como uma oportunidade para os Quartetos

tomarem consciência das suas competências.

No prazo de duas semanas após cada Workshop, os Quartetos apresentam um Formulário de
Auto-Avaliação 2, destinado a avaliar como os seus conhecimentos, aptidões e competências

melhoraram, graças à contribuição do programa MUSA.

Uma reunião com todos os participantes é então agendada cerca de 4-6 meses após o fim do

programa, a fim de comparar o feedback a médio prazo com o feedback imediato fornecido nos

formulários de Auto-Avaliação; avaliar o impacto real que as actividades e aprendizagens
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chave tiveram versus o impacto esperado; inquirir sobre a aplicação dos pontos de

aprendizagem chave na carreira dos músicos e a abordagem profissional aos projectos.

No prazo de dois meses após o fim de cada programa, os músicos recebem um conjunto de

notas de palestra preparadas pelas organizações parceiras e professores da MUSA. Estes

materiais podem ajudar a rever as principais aprendizagens e os principais pontos a considerar

ao pôr em prática os conhecimentos desenvolvidos nas actividades do workshop.

3.4. Directrizes para os Concertos Finais

A ESTRUTURA DOS CONCERTOS

Cada semana de actividades culmina num ou mais concertos que oferecem aos quartetos

participantes a oportunidade de aplicar "no terreno" o que aprenderam durante os cursos de

formação e residências artísticas, actuando perante audiências heterogéneas. Neste sentido,

os concertos podem ser considerados parte integrante do processo de desenvolvimento dos
participantes no programa: são um momento essencial de auto-avaliação das aptidões,
conhecimentos e competências adquiridas através da MUSA. Idealmente, a actuação deveria

integrar todos os tópicos explorados com os participantes no contexto do programa.

O concerto é também um momento importante de devolução à comunidade anfitriã, que - ao

participar no evento - pode descobrir mais sobre o caminho percorrido pelos músicos.

Tendo todos estes aspectos relevantes em mente, seguem algumas instruções sobre como

organizar os concertos:

Duração: cada concerto tem de durar entre 40 e 60 minutos.

Acessibilidade: cada concerto é aberto ao público e gratuito.

Local: os concertos realizam-se em locais coerentes com a abordagem e os objectivos da

MUSA: casas históricas, espaços de arte contemporânea, museus, auditórios, igrejas, e mais em

geral, todos os locais que têm uma clara e reconhecida relevância histórico-artística que pode

ser relacionada com os temas explorados nos cursos de formação e residências. Graças à

escolha desses locais especiais, é possível proporcionar uma experiência interdisciplinar,

criativa e inovadora que traz valor acrescentado ao público, aos músicos, e aos próprios locais.

A dimensão e a fama do espaço devem visar atingir o público mais vasto possível, divulgando os

resultados originais e fascinantes do projecto MUSA a um grande número de pessoas e à

comunidade local como um todo.

Audiência: os músicos actuam para vários tipos de espectadores: comunidades locais;

jornalistas; representantes da administração pública; estudantes e professores de gestão

artística, música, comunicação, moda, arquitectura e cursos de design; profissionais das

indústrias culturais e criativas; empresários; patronos das artes; públicos interessados na
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música clássica e na produção cultural em geral. Geralmente, os concertos dirigem-se a jovens,

adultos e idosos; públicos locais, nacionais, e internacionais.

Programa musical: é proposto pelos músicos e aprovado pela directora artística de Le Dimore

del Quartetto, com especial atenção para apelar ao interesse de audiências que não estão

necessariamente habituadas a assistir a concertos de música clássica.

Apresentações: os músicos apresentam brevemente o programa musical proposto e explicam

o trabalho realizado "nos bastidores" da actuação no contexto do programa MUSA. Desta

forma, relatam os seus sentimentos e opiniões sobre o programa à comunidade, divulgando os

primeiros resultados alcançados. Testemunhos de formadores, representantes das

organizações parceiras, ou outras partes interessadas, podem ainda fornecer ao público uma

imagem mais clara do trabalho inovador realizado por músicos e organizadores através do

formato MUSA. Todos os discursos são proferidos quer em inglês quer na língua local.

Comunicação no local: é elaborado um programa de concertos, incluindo o programa musical,

biografias de quartetos, notas históricas e curiosidades sobre o local anfitrião, descrição do

projecto MUSA com foco nas actividades desenvolvidas  no país em questão.

4. ESTRUTURA PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
INTELECTUAIS E ACTIVIDADES DE APRENDIZAGEM, ENSINO E FORMAÇÃO

Para reflectir sobre os objectivos de aprendizagem da MUSA e avaliar a qualidade global do

programa, o Centro de Investigação ASK da Universidade de Bocconi - em colaboração com

todos os parceiros do projecto - desenvolveu um conjunto de ferramentas de monitorização e

avaliação destinadas a acompanhar e medir as expectativas, satisfação e envolvimento dos

participantes do programa (ou seja, quartetos, professores e organizações parceiras):

questionários administrados através de formulários Google, entrevistas pessoais e pessoais e

entrevistas pessoais e painéis de discussão online.

As tabelas 1 e 2 mostram os destaques da actividade de monitorização e avaliação levada a

cabo ao longo do projecto. Especificamente, o quadro 1 apresenta as ferramentas utilizadas

para recolher dados dos quartetos e do público (ou seja, monitorização e avaliação "externa"),

enquanto que o quadro 2 apresenta as ferramentas utilizadas para recolher dados de

formadores e organizações parceiras (monitorização e avaliação "interna").
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5. CONCLUSÃO

Estas Directrizes para Percursos Inovadores de Formação Superior no sector musical

pretendem sistematizar e partilhar as metodologias, ferramentas e materiais que têm sido

utilizados na preparação e implementação do programa MUSA ao longo de 24 meses. Este

enquadramento tem sido fundamental para garantir o funcionamento homogéneo e

harmonioso do programa, abrangendo ao mesmo tempo as especificidades de cada

organização parceira, país, participante e tema. O projecto MUSA teve lugar entre 2020 e

2022, durante a pandemia de Covid19: ter definido um conjunto partilhado de metodologias,

processos, materiais e prazos desde o início foi crucial para a implementação bem sucedida do

programa. Ao mesmo tempo, as especificidades do período obrigaram as organizações

parceiras a alterar alguns planos, adiar os prazos, e seleccionar novos participantes devido a

questões de saúde. O diálogo constante e aberto e a colaboração efectiva entre todos os

parceiros foram cruciais para gerir estas modificações de forma pontual e eficaz.

Espera-se que as Directrizes sejam um ponto de partida útil para todas as organizações que

gostariam de realizar programas de formação profissional no campo cultural. Para mais

informações sobre o conteúdo e abordagem do programa MUSA, pode aceder ao Manual

MUSA para Programas de Formação Superior em Empreendedorismo Cultural para Jovens

Músicos (Handbook for Higher Training Programs in Cultural Entrepreneurship for Young
Musicians) intitulado “The Entrepreneurial String Quartet: Key Learnings from the MUSA
Project”. O documento está disponível aqui.
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ANEXOS

Anexo 1. Telas de projecto

As telas foram criadas com MIRO. O respectivo conteúdo é o resultado da interacção entre os

parceiros do projecto durante a reunião de lançamento do MUSA em Novembro de 2020.

1a) Planeamento e Concepção das actividades do MUSA em Itália

1b) Planeamento e Concepção das actividades do MUSA em Portugal
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1c) Planeamento e Concepção das actividades do MUSA em França

Anexo 2. Mapeamento do projecto (MIRO)

O mapeamento do projecto foi realizado através da plataforma MIRO e partilhado com todos
os parceiros do projecto durante a reunião de abertura realizada em Novembro de 2020.
Relata o calendário original do projecto. As actividades em Itália foram então transferidas de
Abril de 2021 para Setembro de 2021, devido à pandemia de Covid19.

Sugere-se ao leitor que amplie o roteiro para ler claramente todas as informações incluídas.
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Anexo 3. Modelo de convocatória a candidaturas MUSA

CONCURSO DE CANDIDATURAS
*nome do workshop*
Workshops de uma semana, residência e concertos em *país* em *datas*, para desenvolver as
capacidades empreendedoras dos músicos

VISÃO GERAL SOBRE O PROGRAMA MUSA

MUSA - European young MUsicians soft Skills Alliance é um projecto europeu inovador de dois anos de
formação profissional dedicado a jovens quartetos de cordas compostos por músicos com idades entre

os 20 e os 35 anos, que se concentram no repertório de música de câmara clássica.

O projecto visa proporcionar aos jovens quartetos de cordas conhecimentos, aptidões e competências
de empreendedorismo geralmente ausentes no seu currículo, embora fundamentais para a sua carreira

profissional. Os quartetos seleccionados terão a oportunidade única de participar gratuitamente nos
workshops. As despesas de viagem, bem como de refeições e alojamento em locais históricos
maravilhosos, serão financiadas.

O projecto é concebido por *nomes da organização líder e parceiros*.

O MUSA é co-financiado por *nomes dos financiadores*.

O projecto inclui também os seguintes parceiros associados que manifestaram o seu interesse e apoio à

iniciativa: *nomes dos parceiros associados*.

O programa MUSA visa impulsionar a carreira e a visibilidade dos jovens quartetos profissionais de

cordas: todas as organizações envolvidas foram escolhidas de modo a garantir a melhor formação

especializada e a oferecer futuras oportunidades de emprego interessantes aos músicos seleccionados.

O programa MUSA é composto por três fases principais europeias:

*cidade, país, datas, título dos programas, indicação dos organizadores e professores, descrição dos conteúdos e
resultados esperados, qualquer outra informação útil para os candidatos*.

Todas as actividades serão realizadas em inglês.
Por favor, encontrar a informação completa em www.ledimoredelquartetto.eu/musa
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CURSO DE FORMAÇÃO INOVADOR NO SECTOR DA MÚSICA EM *PAÍS*
*nome do workshop*, com curadoria de *nome(s) do(s) parceiro(s)*

Para este workshop e programa de residência, um Comité Artístico formado por Le Dimore del

Quartetto, ProQuartet e experimentadesign irá pré-seleccionar 12 jovens quartetos de cordas

profissionais europeus que necessitam particularmente de explorar os seguintes tópicos:

*indicar os temas específicos*

Simone Gramaglia (violista do Quartetto di Cremona e directora artística do Le Dimore del Quartetto)

apresenta as aplicações da última fase e selecciona os 4 quartetos que mais precisam e merecem

beneficiar do programa.

O Workshop terá lugar em *cidade* em *datas*, com o objectivo de *especificar o objectivo*.

Os músicos também beneficiarão de uma Residência Artística de uma semana (*datas*) em casas

históricas ou outros locais de importância cultural em *área geográfica*. A Residência Artística é o

contexto perfeito de aprendizagem não formal onde os músicos têm a oportunidade de pôr em prática as

competências teóricas aprendidas durante o Workshop.

*adicionar aqui qualquer outra informação útil sobre os resultados esperados do programa específico, produtos,
metodologias...*.

O programa de uma semana de Workshop e Residência terminará com eventos / concertos

multiplicadores em *especifique locais e áreas geográficas*. Estes concertos fazem parte do programa de

formação, uma vez que permitem aos músicos pôr em prática o que aprenderam no contexto do

Workshop e da Residência. Por conseguinte, não devem ser entendidos como concertos pagos.

BENEFÍCIOS PARA OS QUARTETOS DE CORDAS SELECCIONADOS

● Acesso gratuito ao X (especificar o número de dias)-dia de seminário com curadoria por *nome

do parceiro* (com alojamento, refeições e despesas de viagem asseguradas)

● Residência de uma semana em *locais/ área geográfica*

● *Descrição das contribuições e resultados do programa* (por exemplo, para o programa MUSA

em Itália: fotografias realizadas por fotógrafos profissionais)

● Desenvolvimento de competências transversais úteis para o percurso profissional do conjunto e

crescimento pessoal

● Intercâmbio de capacidades e conhecimentos com profissionais das artes e outros quartetos de

cordas

● Aperfeiçoamento da rede de contactos  internacional, profissional e pessoal

● Visibilidade dentro de um projecto europeu que envolve parceiros importantes nos campos das

artes e do empreendedorismo

● Oportunidades de actuar em cidades culturais de renome

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

As viagens, alojamento e refeições são organizadas por *parceiro*, de acordo com os quartetos de cordas

seleccionados e as organizações parceiras. O alojamento será providenciado em quartos individuais ou

duplos. Uma vez seleccionados, os quartetos de cordas participantes receberão um programa detalhado.
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Os organizadores precisam de justificar os custos de viagem através de facturas e/ou recibos regulares:

para tornar o processo mais suave, é preferível que todos os membros do quarteto se desloquem juntos

por autocarro, comboio ou avião.

ELEGIBILIDADE, PROCESSO DE CANDIDATURA E REGRAS DO PROGRAMA

Elegibilidade

● Os Workshops e Residências MUSA são exclusivamente dirigidos aos Quartetos de Cordas.

● O Concurso está aberto a conjuntos formados por músicos das seguintes nacionalidades. Abaixo

encontra-se a lista dos Estados membros europeus e de todos os outros Estados que são

elegíveis para beneficiar do Programa Erasmus+ 2020:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França,
Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lichtenstein, Lituânia, Luxemburgo,
Macedónia, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia,
Espanha, Suécia, Turquia, Reino Unido

● A idade de cada membro do quarteto deve estar entre os 20 e 35 anos em *especifique o mês em

que o programa tem lugar*.

● Os músicos participantes pretendem desenvolver a sua carreira musical como membros de um

quarteto de cordas: em *especifique o mês em que o programa tem lugar*, o respectivo quarteto

deve ser o principal foco da sua vida profissional.

● Os quartetos participantes devem planear manter os mesmos quatro membros ao longo dos

anos.

Processo de candidatura

As candidaturas devem ser enviadas por e-mail para info@ledimoredelquartetto.eu, o mais tardar até

*indicar o prazo*, especificando no assunto "CANDIDATURA MUSA - *MÊS DO PROGRAMA* - NOME

DO QUARTETO".

Os candidatos devem submeter os seguintes materiais:

1. CV profissional do quarteto, com descrição detalhada sobre os estudos e carreira

2. Carta motivacional (máximo uma página) que justifique as necessidades de formação do

quarteto no tema específico, indicando a razão pela qual o Comité Artístico deve seleccioná-lo

3. Hiperligações para vídeos (não mais antigos do que dois anos)

4. Fotos que representam bem o quarteto, indicando quando foram tiradas

5. Hiperligações para o website e redes sociais (se houver)

6. Documento de identidade de cada membro a fim de provar as datas de nascimento,

nacionalidades e moradas residenciais

7. Qualquer anexo adicional / informação útil para avaliar a aplicação

8. Expressão de interesse (se houver) sobre os outros programas MUSA - especifique no seu e-mail

de candidatura em que programas o seu quarteto está interessado (por ordem de preferência)

Por favor  encontre a informação completa sobre o programa MUSA em *hiperligação para o

website*.

Se estiver a enviar anexos de grandes dimensões, utilize a WeTransfer e incorpore o link WeTransfer no

e-mail da aplicação. Note por favor que as candidaturas incompletas não serão levadas em
consideração.
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Regras do programa

Os resultados do processo de selecção serão comunicados a todos os candidatos por *deadline*.

Pediremos aos quartetos seleccionados que confirmem a sua participação no prazo de 7 dias a partir da

comunicação oficial da selecção. Note-se que, uma vez confirmada a sua participação, os músicos não

poderão retirar-se do programa, a menos que seja por motivos de saúde justificados. Em caso de

anulação do seu compromisso após a confirmação, o quarteto pagará uma penalização igual a 1200

euros.

Ao confirmarem a entrega da candidatura, todos os membros do quarteto confirmam ter lido
atentamente este concurso, assim como as regras do programa MUSA,  aceitando  todas as condições
nele especificadas.

Para quaisquer dúvidas ou questões, não hesite em contactar-nos em info@ledimoredelquartetto.eu,

especificando no assunto "INQUÉRITOS PARA MUSA - NOME DO QUARTETO".

Uma reunião MUSA Q&A via Zoom para esclarecimento de quaisquer dúvidas está agendada em *data e

hora*, por favor encontrar a ligação em baixo: *link*

Teremos todo o prazer em entrar em contacto consigo!

ANEXO - DESCRIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS DO PROJECTO
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Anexo 4. Modelo do programa de estudos

*TÍTULO DO WORKSHOP E RESIDÊNCIA ARTÍSTICA*
Programa de Formação Superior em Empreendedorismo Cultural para Jovens Músicos

Programa de Estudos

Em que consiste o programa?

● Workshop [fornecer uma definição em breves palavras].

● Residência [fornecer uma definição em breves palavras]

● Concertos [fornecem uma definição em breves palavras]

[descrição do grupo-alvo]

[descrição do projecto]

[descrição das organizações e professores envolvidos].

[indicação de quando e onde]

Objectivos de aprendizagem
Porque é que este percurso de formação é relevante: mencionar objectivos-chave

Resultados da aprendizagem
O que os participantes devem esperar deste módulo - por exemplo, informação sobre o que o  aluno vai

ser capaz de saber, compreender e fazer após a conclusão do processo de aprendizagem. Para respeitar

as directrizes de ECVET,  por favor defina os resultados da aprendizagem em termos de conhecimentos,

aptidões e competência:

● Conhecimento: o resultado da assimilação de informação através da aprendizagem. O

conhecimento é o conjunto de factos, princípios, teorias e práticas que está relacionado com um

campo de trabalho ou estudo.

● Aptidões: a capacidade de aplicar conhecimentos e usar o know-how para completar tarefas e

resolver problemas

● Competência: a capacidade comprovada de utilizar conhecimentos, aptidões e capacidades

pessoais, sociais e/ou metodológicas em situações de trabalho ou estudo e desenvolvimento

profissional e pessoal

Exemplo sobre a distinção entre competência, conhecimentos, aptidões:

● A competência empreendedora refere-se à capacidade de agir sobre oportunidades e ideias, e

de as transformar em valores para outros. Baseia-se na criatividade, no pensamento crítico e na

resolução de problemas, na iniciativa e perseverança e na capacidade de trabalhar em

colaboração a fim de planear e gerir projectos de valor cultural, social ou financeiro.

● Conhecimento empresarial. A competência empreendedora requer saber que existem

diferentes contextos e oportunidades para transformar ideias em acção em actividades

pessoais, sociais e profissionais, e uma compreensão de como estas surgem. Os indivíduos

devem reconhecer e compreender as abordagens de elaboração e gestão de projectos, que

incluem tanto processos como recursos. Devem ter uma compreensão da economia e das

oportunidades e desafios sociais e económicos enfrentados por um empregador, organização ou
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sociedade. Devem também ser conscientes dos princípios éticos e dos desafios do

desenvolvimento sustentável e ter autoconsciência sobre os seus próprios pontos fortes e

fracos.

● As capacidades empreendedoras baseiam-se na criatividade que inclui imaginação, pensamento

estratégico e resolução de problemas, e reflexão crítica e construtiva no âmbito da evolução dos

processos criativos e inovação. Incluem a capacidade de trabalhar tanto individualmente como

em   equipa, de mobilizar recursos (pessoas e coisas) e de sustentar a actividade. Isto inclui a

capacidade de tomar decisões financeiras relacionadas com o custo e o valor. A capacidade de

comunicar e negociar eficazmente com os outros, e de lidar com a incerteza, ambiguidade e risco

como parte da tomada de decisões informadas é essencial.

Descrição e tópicos abordados
Mencionar tópicos-chave. Poderá usar pontos para introduzir e descrever brevemente as vertentes

temáticas

Por exemplo, o programa está dividido em três partes:

● A relação entre a música clássica e a arquitectura - descrição

● A relação entre a música clássica e o design - descrição

● A relação entre a música clássica e a arte contemporânea - descrição

Material preparatório

Incluir o mínimo de 3 referências bibliográficas offline ou online para serem consultadas antes da

realização do programa. Isto serve para definir o contexto geral e as expectativas do curso, despertando

o espírito empreendedor e a curiosidade dos quartetos.

● Se a lista de referências for longa, organizá-la e fornecer uma breve descrição

● Poderá querer especificar que outras referências serão partilhadas durante e após o

desenvolvimento do curso, por exemplo, através das notas de palestra ou do manual

Métodos de ensino e aprendizagem

Descrever o que os participantes devem esperar em relação à forma como decorrem as actividades de

aprendizagem.

● Aprofundar o que são workshops e residências.

● Aprendizagem não formal

● Aprendizagem formal

● Auto-estudo e aprendizagem autónoma

Calendário detalhado
por exemplo, uma tabela que descreve cada sessão:

● Título

● Horário

● Professores e mentores

● Descrição de uma frase (ou uma lista de perguntas de orientação)

Avaliação de competências na aprendizagem não formal
Descrever os concertos gratuitos e públicos como:
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● uma oportunidade para implementar o que os quartetos aprenderam durante o workshop e a

residência

● uma oportunidade para auto-avaliar as competências adquiridas durante o workshop e a

residência

Para além dos concertos gratuitos e públicos, poderá querer mencionar outras iniciativas e concertos (se

houver) que tenham funcionado como campo de ensaio para os quartetos (por exemplo, o evento de

encerramento da residência).

Outros métodos de monitorização e avaliação
Isso pode incluir:

● Auto-avaliação dos quartetos antes e depois do desenvolvimento do programa

● Entrevistas em vídeo durante o desenvolvimento do programa

● A emissão de um certificado de participação

● Um questionário de satisfação no final do programa

● Painéis de discussão após o programa

Contactos
Fornecer endereços de correio electrónico, números de telefone e afins.
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