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SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS 

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 7 

Políticas Culturais: do Espaço Comunitário ao Contexto Municipal 

Fomentar nos alunos a análise crítica das teorias e das práticas existentes no campo das 

políticas culturais contemporâneas; • Capacitar os alunos, enquanto agentes culturais, 

para a intervenção activa no âmbito das políticas culturais públicas, bem como para a 

gestão e implementação de estratégias de democratização das instituições; • Conhecer 

as transformações das políticas culturais de “nova vaga”, fundamentadas no 

entendimento da cultura como bem comum; • Analisar a situação política promovida 

pela globalização neoliberal e as suas consequências na esfera pública cultural; • 

Compreender o conceito de Políticas Culturais em sentido estrito (sectorial) e em sentido 

amplo (governação); • Conhecer as razões e os meios pelos quais o Estado intervém na 

regulamentação do meio cultural e da criação artística; • Adquirir conhecimentos sobre 

as estratégias e os meios de internacionalização das artes e da cultura portuguesa. 

 

CURRICULAR UNIT     - 7 ECTS CREDITS 

Cultural Policies: from the European to the Municipal Level 

Foster students' critical analysis of the theories and practices in the field of 

contemporary cultural policies; • Enable students, as cultural agents, for active 

intervention in the framework of public cultural policies and for the management and 

implementation of democratization strategies of institutions; • Knowing the 

transformations of cultural policies of "new wave", based on the 2/5 understanding of 

culture as a common good; • Analyze the political situation promoted by neoliberal 

globalization and its consequences in the cultural public sphere; • Understand the 

concept of Cultural Policies in the strict sense (sector) and in the broad sense 

(governance); • Know the reasons and the means by which the state intervenes in the 

regulation of the cultural environment and artistic creation; • Acquire knowledge about 

the strategies and means of internationalization of art and Portuguese culture. 

 


