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SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS 

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 5 

Gestão Cultural 

Esta Unidade Curricular (UC) tem como objectivos centrais: 

- introduzir os alunos aos conceitos e práticas fundamentais da Gestão Cultural; 

- formar profissionais capacitados para a criação e gestão de organizações do sector 

cultural; 

- contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de empreendedorismo cultural nos 

alunos; 

- salientar a importância do planeamento e da gestão empresarial na área cultural e 

criativa. 

 

A UC pretende assim conferir aos estudantes e futuros agentes culturais as competências 

necessárias ao desenvolvimento de projectos artísticos integrados num ecossistema 

cultural, social e económico de crescente complexidade. Esta é uma unidade curricular 

que permitirá aos estudantes a aquisição de competências de gestão de projectos e 

criação de planos estratégicos; análise crítica de missão, objectivos e estratégias; 

compreensão dos elementos fundamentais da criação e do processo de desenvolvimento 

de uma organização cultural; conhecimento dos mecanismos de financiamento cultural. 

 

CURRICULAR UNIT     - 5 ECTS CREDITS 

Cultural Management 

This curricular unit has the following main objectives: 

- to introduce the students to the fundamental concepts and practice of Cultural 

Management 

- to train skilled professionals for the creation and management of projects and 

organizations of the cultural sector 

- to contribute towards the development of a culture of entrepreneurship among the 

students 

- to bring forward the importance of planning and corporate management to the cultural 

and creative secotrs 

 

The curricular unit intends to develop in its students and future cultural stakeholders 

the necessary skills required to pursue artistic projects in an increasingly complex 

cultural, social and economic ecosystem. This is a course that will allow students to 

acquire skills of project management; strategic planning; critical analysis of mission, 

objectives and strategies; understanding of the fundamental elements of the creation and 

development of a cultural organization; knowledge of the mechanisms of cultural 

funding. 

 


