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Projeto CUBES – CUltural administration Boosting with the
Engagement of Sustainability for local communities
[Projeto 2019-1-LT01-KA204-060716-927555420]

CUBES – CUltural administration Boosting with the
Engagement of Sustainability for local communities – é
uma iniciativa cofinanciada pelo programa ERAMUS+ que visa
promover a capacitação em administração cultural sustentável
e contribuir para o desenvolvimento local.
Para tal, o consórcio desenvolveu o Currículo formativo
"Administração Cultural e Sustentabilidade“, que inclui uma
plataforma digital de e-learning e uma aplicação móvel, para
divulgar conhecimentos relativos à administração sustentável
de recursos culturais tangíveis e intangíveis. Outros resultados
do projeto CUBES são também disponibilizados na plataforma
digital interativa, de fácil utilização, gratuita e acessível a todos
em http://cubesproject.eu/

O parceiros do projeto CUBES levam a cabo reuniões
virtuais regulares para garantir a implementação eficaz do
projeto, partilhar ideias e discutir eventos futuros.

Apesar da pandemia, as nossas atividades continuam!
O Currículo formativo "Administração Cultural e
Sustentabilidade“ já se encontra disponível no nosso
website e na plataforma digital de e-learning. Por isso,
não perca a oportunidade de alargar os seus horizontes e
de adquirir conhecimentos relevantes sobre administração
cultural. O Currículo formativo está disponível em
português, inglês, grego, lituano, romeno e bósnio.
Os Recursos didáticos digitais encontram-se em fase de
avaliação. Contribua com a sua opinião nesta avaliação,
preenchendo o formulário abaixo, criado para avaliar a
funcionalidade, usabilidade e experiência do utilizador, bem
como a qualidade destes recursos.
Visite a plataforma de e-learning
CUBES em https://cubesproject.eu e
faça o seu registo em
https://cubesproject.eu/login.
Depois de navegar pelos conteúdos,
dê-nos a sua opinião!

O consórcio CUBES desenvolveu também um
Guia Metodológico para apoiar formadores e
formandos no processo de utilização do Currículo
formativo e dos Recursos digitais. O Guia
Metodológico será disponibilizado em breve no
website do projeto CUBES.

Próximos passos!
O ultimo resultado do projeto CUBES,
Recomendações, combina elementos
teóricos e práticos, saberes académicos
e políticas, visando:
• disponibilizar
um
conjunto
de
conclusões e de recomendações
relevantes para o desenvolvimento de
pesquisas e renovação de práticas;
• promover a adoção de políticas e boas
práticas junto de decisores políticos da
UE.

Siga-nos no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cubes-eu
Siga-nos no Facebook: https://www.facebook.com/erasmuscubes
Visite o nosso website: http://cubesproject.eu/

Várias organizações culturais dos países parceiros do
projeto CUBES contribuíram para o desenvolvimento
das Recomendações, através do preenchimento de
um questionário especialmente concebido para
recolher dados sobre:
• o envolvimento de comunidades
administração de recursos culturais;

locais

na

• as atuais tendências de políticas nos países
parceiros;
• boas práticas adotadas nos países parceiros;
• consciência cultural;
• utilização de ferramentas digitais na criação e
difusão de conteúdos culturais.

Reta final do projeto CUBES

Seminários de disseminação

A Aplicação Móvel Cubes será lançada,
em breve, e irá incluir os materiais
desenvolvidos durante a implementação do
projeto. Assim, poderá aceder aos
conteúdos formativos facilmente!

Cada país parceiro irá realizar um Seminário de
disseminação, para interação com stakeholders
nacionais relevantes. Estes seminários servirão
para:
• focar tópicos associados à consciência cultural
e sustentabilidade;
• partilhar exemplos de boas práticas.
Os seminários de disseminação irão decorrer
durante o mês de setembro de 2021, com o
objetivo de divulgar os resultados do projeto e de
receber feedback sobre os mesmos por parte de
todos os participantes.
Mantenha-se a par dos desenvolvimentos do projeto CUBES e das mais
recentes tendências no campo da administração cultural.
Siga-nos no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cubes-eu
Siga-nos no Facebook: https://www.facebook.com/erasmuscubes
Visite o nosso website: http://cubesproject.eu/

