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AIM

Developing Digital Skills for Young Actors and young performing
Arts Technicians in the era of pandemic

Não sigas as tendências digitais nas artes performativas. Domina-as!
Une-te à oportunidade única do projecto DigitACT, especialmente criada e implementada

para beneficiar os jovens profissionais e técnicos das artes performativas.

“DigitACT: Desenvolvimento de competências digitais para Jovens Atores e Jovens Técnicos
em artes performativas na era da Pandemia” (2020-1-CY02-KA227-YOU-002025) é um projeto
transnacional ERASMUS + que visa intervir na situação pós-pandémica nas artes performativas.
Especificamente, o projeto procura apoiar jovens profissionais e técnicos de artes performativas

a adaptarem-se às necessidades de digitalização e evolução do seu campo como meio de
estabelecer um caminho profissional sustentável e duradouro para eles e para o seu

ecossistema de trabalho. 
 

Os dois pilares principais do projeto são: a. criar competências digitais avançadas para ambos
os grupos-alvo em relação à transmissão digital da sua atividade e trabalho b. impulsionar as

competências pessoais de promoção digital para jovens profissionais. Os jovens actores e
técnicos que estão prestes a entrar no respetivo mercado de trabalho, ou que acabaram de
entrar, enfrentam enormes dificuldades de adaptação a estas novas circunstâncias para as

quais provavelmente não foram suficientemente formados nas suas escolas de teatro. 
 

Em muitos países, muitas peças de teatro foram transmitidas pela web com baixa qualidade,
degradando a imagem do produto artístico e dos próprios artistas. Por outro lado, os jovens

atores, que estão agora a tentar construir o seu perfil profissional, ou seja, sua presença na web
(plataformas profissionais, portfólios digitais, espaços de networking digital, currículos digitais,
vídeos de audições, autoapresentação em entrevistas / audições online) terão de atualizar as

competências digitais como forma de potenciar as competências pessoais em marketing digital,
potenciando assim o desenvolvimento da sua carreira. O projeto DigitACT responde às

necessidades acima mencionadas, ajudando jovens atores e jovens técnicos a inserirem-se
melhor no mercado de trabalho das artes performativas, que está a passar por uma

transformação dramática. O projeto é realizado simultaneamente em 5 países da UE: Chipre,
Grécia, Lituânia, Portugal, Itália. DigitACT é liderado pela organização MITOS (Chipre) e sua

duração é de 24 meses a partir de maio de 2021. Para grupos-alvo do projeto, objetivos,
resultados e as maneiras de participar, clique aqui  www.digitactproject.eu

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui
um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos
autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais
utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

CYPRUS PORTUGAL GREECE ITALY LITHUANIA


