Press Release CUBES
Reunião de arranque do projeto CUBES
O projeto CUBES - CUltural administration Boosting with the Engagement of
Sustainability for local communities - é uma iniciativa financiada pelo programa
ERAMUS+, que visa promover a capacitação em matéria de administração cultural
sustentável e contribuir para o desenvolvimento local. Os grupos-alvo do projeto CUBES
são os seguintes:






Comunidades locais, em particular mulheres e jovens
Autoridades locais
Funcionários públicos
ONGs (Organizações Não Governamentais) e OSCs (Organizações da Sociedade
Civil)
Stakeholders relevantes do setor cultural

A reunião de lançamento do projeto decorreu, em Lisboa, no passado dia 25 de outubro
de 2019, tendo contado com a participação de entidades parceiras sediadas na Lituânia,
Bósnia e Herzegovina, Chipre, Grécia, França e Portugal, que atuam em diferentes áreas
– cultura, formação, consultoria e associativismo. Em Portugal, a entidade promotora
do projeto CUBES é a Mindshift Talent Advisory.

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 (2019-1-LT01-KA204-060716).

No decurso da reunião de arranque do projeto foram discutidas as atividades e resultados a
desenvolver durante os próximos dois anos no âmbito do projeto, a saber:









Mapeamento de boas práticas locais nas áreas da capacitação da administração
cultural e da promoção do desenvolvimento sustentável;
Desenvolvimento do Currículo formativo “Administração Cultural e
Sustentabilidade” com o objetivo de disseminar know-how sobre administração
sustentável de recursos culturais tangíveis e intangíveis;
Recursos didáticos digitais que serão disponibilizados na plataforma digital de elearning
Guia Metodológico que apoiará formadores e formandos no processo de
utilização do Currículo formativo “Administração Cultural e Sustentabilidade” e
dos Recursos digitais.
Recomendações destinadas a decisores políticos para impulsionar abordagens
bottom-up no campo da administração cultural e desenvolvimento sustentável.

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 (2019-1-LT01-KA204-060716).

