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O projeto Erasmus+ CUBES - CUltural administration Boosting with the Engagement 

of Sustainability for local communities Skills – está alinhado com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda das Nações Unidas para 2030, assim 

como com as ações da Comissão Europeia apostadas em promover a digitalização e 

acesso online a bens culturais e sua preservação digital. O consórcio do projeto 

CUBES apresenta uma considerável diversidade geográfica e cultural, sendo 

composto por nove parceiros, sediados em sete países: HE (Lituânia), XENIOS POLIS 

(Grécia), AER (França), CSI (Chipre), Mindshift (Portugal), NGOSC (Chipre), SMOC 

(Bósnia e Herzegovina), GRIPEN (Roménia), UoP (Grécia). 

É inegável que a pandemia da COVID-19 acarretou alterações profundas no 

quotidiano das organizações que desenvolvem a sua atividade no campo da gestão 

do património cultural, a nível europeu, acelerando processos de digitalização da 

cultura, de integração de organizações culturais na era digital e de criação de 

conteúdos digitais na esfera cultural. Nesse sentido, o CUBES tem procurado 

promover a disseminação de informação fiável e atual, por intermédio de 

ferramentas e plataformas digitais, relativamente às mais recentes tendências no 

campo da sustentabilidade cultural, assim como abordar uma questão central nas 

políticas culturais europeias contemporâneas: a capacitação e envolvimento de 

diferentes setores da sociedade na governança do setor da cultura. 

É do conhecimento geral que a administração sustentável de recursos culturais se 

encontra ainda numa situação de subdesenvolvimento devido à falta de know-how, 

o que inibe o envolvimento ativo dos cidadãos no campo cultural. Assim, a 

capacitação de setores da sociedade nesta área, é essencial para promover a 

sustentabilidade cultural, a democratização do acesso à cultura e a implementação 

de estratégias de governança participativa de recursos culturais. Elementos que, na 

verdade, se encontram inscritos nas agendas políticas da União Europeia (UE), do 

Conselho da Europa (CdE) e da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Com base nestas premissas, os objetivos do projeto CUBES são os seguintes:  

• A realização de pesquisa sobre a oferta formativa e modelos metodológicos 

no campo da administração cultural, visando identificar necessidades de 

aprendizagem de diferentes grupos-alvo (Mapeamento de boas práticas);  

• O desenvolvimento e disseminação de um programa de formação online, o 

Currículo formativo "Administração Cultural e Sustentabilidade”;  

• Aproveitando as oportunidades oferecidas pelas TIC, a conceção e criação de 

Recursos didáticos digitais;  



• A fim de fomentar a formação de formadores na área da administração 

sustentável de recursos culturais tangíveis e intangíveis, o consórcio 

desenvolveu o presente Guia Metodológico;  

• Finalmente, as Recomendações que visam informar a formulação de 

políticas, combinando elementos práticos e teóricos, assim como saberes 

académicos.  

 

Como se vê, os resultados do projeto CUBES almejam o aumento da oferta formativa 

de qualidade acessível online e à inclusão de um conjunto alargado de públicos-alvo, 

a saber:  

• organismos e autoridades públicas, 

• membros, líderes e representantes de comunidades locais, 

• Organizações Não-Governamentais (ONGs) e Organizações da Sociedade Civil 

(OSCs),  

• entidades e formadores de adultos, que podem utilizar os conteúdos 

educativos para capacitar os seus formandos para que estes se tornem 

“impulsionadores da administração cultural sustentável” nas suas 

comunidades,  

• mulheres e jovens, para que possam assumir papel de relevo nas suas 

comunidades, informando e orientando outros membros sobre questões e 

tendências contemporâneas no campo da gestão cultural sustentável, 

• outros profissionais, académicos e decisores políticos que desenvolvem a sua 

atividade nas áreas do desenvolvimento, da economia e política, do turismo, 

da cultura e do desenvolvimento sustentável. 

 

O presente Guia Metodológico visa:  

• fornecer orientações relevantes sobre a formação de adultos no campo da 

administração cultural, 

• e, apoiar formadores e educadores de adultos para que possam utilizar 

adequadamente o Currículo formativo "Administração Cultural e 

Sustentabilidade” e os Recursos didáticos digitais, alojados na plataforma 

digital desenvolvida no âmbito do projeto. 

Assim, o Guia Metodológico oferece aos formadores de adultos um conjunto de 

Recursos Educativos, concretamente cenários educacionais, para o apoiar no 

processo de capacitação de diferentes grupos.  

 

 


