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Sobre o CUBES

O projeto CUBES é uma iniciativa cofinanciada pelo

programa ERAMUS+ em prol da democracia e

sustentabilidade cultural.

O projeto pretende colmatar a falta de know-how sobre a

administração sustentável de recursos culturais tangíveis

e intangíveis. Para isso, ambiciona capacitar todas as

áreas da sociedade para administrarem autonomamente

os seus recursos culturais, considerando a sua

acessibilidade e a sua sustentabilidade.

Parceria

o Mindshift Talent Advisory - Portugal

o XWHY / Agency of Understanding - Lituânia

o Assembly of European Regions - França

o Center for Social Innovation - Chipre

o Gripen Europe - Roménia

o NGO Support Centre - Chipre

o Sarajevo Meeting of Culture - Bósnia-Herzegovina

o University of the Peloponnese - Grécia

o Xenios Polis, Culture, Science & Action - Grécia
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• Capacitar comunidades locais com 

competências nas áreas da 

administração cultural e do 

desenvolvimento sustentável

• Dar a oportunidade, particularmente a 

jovens e mulheres, de se tornarem 

mentores de referência nas suas 

comunidades

• Criar e disponibilizar produtos 

inovadores e recursos digitais de 

formação, com base em metodologias 

diferenciadoras e abordagens atuais 

na educação de adultos

Objetivos Mapeamento de boas práticas

A parceria completou a fase de pesquisa e mapeamento que

criou as bases para o desenvolvimento do currículo formativo,

do guia metodológico, dos recursos didáticos digitais e das

recomendações.

A fase de pesquisa incluiu:

• o mapeamento de boas práticas nas áreas da capacitação

da administração cultural e da promoção do

desenvolvimento sustentável;

• a análise das práticas formativas, sobretudo digitais, nesta

área, nos vários países participantes;

• a identificação das necessidades de formação do público-

alvo, nas áreas da gestão cultural, do desenvolvimento

sustentável e das iniciativas da União Europeia.

Estão a ser promovidas e implementadas várias iniciativas nacionais com o objetivo de impulsionar boas práticas 

de sustentabilidade e governança no setor cultural. 



Para saber mais, aceda ao nosso website: www.cubesproject.eu

Reunião inicial do projeto

2ª reunião de projeto transnacional
14/05/2020 - Online

25/10/2019 - Lisboa, Portugal

Currículo formativo:

"Administração Cultural

e Sustentabilidade"

Siga-nos no Facebook: www.facebook.com/erasmuscubes

Siga-nos no LinkedIn: www.linkedin.com/company/cubes-eu

A fase inicial de investigação e mapeamento

agregou os dados necessários ao desenvolvimento

do currículo formativo que se encontra, nesta fase,

a ser finalizado pela parceria.

Estrutura do currículo:

o Gestão de projeto

o Envolvimento comunitário e trabalho em rede

o Marketing cultural

o Angariação de fundos no setor cultural

Feliz Ano Novo! 
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