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Press Release CUBES 

Guia metodológico 

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.  

Estão representados no consórcio do projeto CUBES sete países europeus – Lituânia, 

Portugal, Bósnia e Herzegovina, Grécia, Chipre, Roménia e França.  

 

O Guia Metodológico encontra-se em fase de finalização e visa apoiar formadores e 

formandos, fornecendo um conjunto de orientações construtivas acerca da utilização 

do Currículo formativo “Administração Cultural e Sustentabilidade” e dos Recursos 

didáticos digitais. Além disso, este Guia oferece aos formadores diversos exemplos 

práticos de como estruturar sessões formativas destinadas a grupos compostos por 

pessoas de diferentes contextos e comunidades culturais, níveis de expertise e estilos 

de aprendizagem. Todos os materiais estão disponíveis em seis línguas: bósnio, inglês, 

grego, lituano, romeno e português.  

O Guia Metodológico está estruturado em torno dos tópicos seguintes:  

 breve descrição do projeto CUBES e uma visão panorâmica, com um enfoque 

transnacional, das políticas de administração cultural sustentável;  

 uma breve apresentação do Currículo formativo “Administração Cultural e 

Sustentabilidade”;  

 um manual de utilizador, que inclui instruções e dicas, para apoiar formadores 

e formandos na utilização dos conteúdos formativos disponibilizados na 

plataforma de e-learning e Aplicação Móvel CUBES;  
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Visite-nos em http://cubesproject.eu/ e crie já a sua conta de utilizador.  

 

 Finalmente, o Guia Metodológico inclui ainda um conjunto de recursos 

adicionais que deverão ser explorados por formadores e formandos, para 

aprofundarem conhecimentos e desenvolverem networking.     

         
 

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

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

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


