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Press Release CUBES 

Currículo formativo "Administração Cultural e Sustentabilidade" 

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 

O consórcio desenvolveu o Currículo formativo "Administração Cultural e 
Sustentabilidade”, agora disponível na plataforma digital de e-learning, com o 
objetivo de disseminar know-how sobre administração sustentável de recursos 
culturais tangíveis e intangíveis. Este currículo, baseado em competências, combina 
teoria e prática para promover a aquisição de conhecimentos sobre administração 
cultural e abordagens contemporâneas, em termos de sustentabilidade de recursos 
culturais. 
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O currículo está estruturado em torno de quatro temáticas centrais, definidas tendo 
em conta as necessidades de aprendizagem dos públicos-alvo, identificadas através 
do Mapeamento de boas práticas, a saber:  

 Gestão de projetos culturais 
 Competências culturais e networking  
 Marketing cultural 
 Financiamento de projetos culturais  

Cada uma destas áreas foi subdividida em três módulos, a fim de corresponder às 
necessidades de aprendizagem no campo da administração sustentável de recursos 
culturais. 

Paralelamente, nos Recursos didáticos digitais, disponibilizados na plataforma de e-
learning, os interessados poderão encontrar os diversos módulos (12 no total), 
participar em atividades de aprendizagem e comunicar com os seus pares e com 
formadores. Além disso, a Aplicação Móvel Cubes, disponível para download no 
website do projeto, permite aceder aos conteúdos formativos ainda mais facilmente! 

O consórcio CUBES tem vindo também a desenvolver um Guia Metodológico, a fim 
de apoiar formadores e formandos no processo de utilização do Currículo formativo 
“Administração Cultural e Sustentabilidade” e dos Recursos didáticos digitais. E, um 
conjunto de Recomendações que visam: disponibilizar conclusões e recomendações 
relevantes, para o desenvolvimento de pesquisas e renovação de práticas no setor da 
administração cultural, bem como promover a adoção de políticas e boas práticas 
junto de decisores políticos da UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber mais, visite o nosso website http://cubesproject.eu/  

Ou siga-nos no Facebook https://www.facebook.com/erasmuscubes  


