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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

1º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

1ST SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS    

Políticas Culturais: do Espaço Comunitário ao Contexto Municipal 

1. CURRICULAR UNIT -    ECTS CREDITS 

Cultural Policies: from the European to the Municipal Level 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

Rui Manuel Pinto Ibañez Matoso - 5 horas semanais 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

Rui Manuel Pinto Ibañez Matoso - 5 hours a week 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

      

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

      

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 

• 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. 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

• 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 
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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. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

1) Apresentação da U.C.  

 

2) Glossário de Políticas Culturais 

 

3) Da Democratização à Democracia Cultural  

4) Políticas de Cooperação Cultural na União Europeia 

4.1. Convenção Cultural Europeia (1954) 

4.2.Agenda Europeia para a Cultura  

4.3. Programa Europa Criativa 

4.4. Políticas Culturais Comparadas na Europa 

 

5) Cultura e Estratégias de Desenvolvimento Sustentável 

5.1. Agenda 21 da Cultura 

 

6) Portugal – A Cultura enquanto Dimensão das Políticas Públicas 

6.1. Políticas para as Artes Performativas 

6.2. Orçamento de Estado para a Cultura 

6.3. Financiamento Público para o Sector 

 

7) Políticas Culturais Regionais em Portugal  

7.1. Organismos do Estado e Descentralização  

7.2. Municipalização da Cultura 

8) As Redes Culturais em Portugal.  

 

9) Análise de Políticas Culturais Locais 

 

10) Activismo Político-cultural 

11.1. Arte e participação  

11.2. Crítica Institucional. 

11.3.Políticas Culturais de “Nova Vaga” 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1) Presentation of U.C. 

 

2) Glossary of Cultural Policies 

 

3) From Democratization to Cultural Democracy 

    

4) Cultural Cooperation Policies in the European Union 

     4.1. European Cultural Convention (1954) 
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     4.2.European Culture Award 

     4.3. Creative Europe Program 

     4.4. Comparative Cultural Policies in Europe 

 

5) Culture and Strategies for Sustainable Development 

     5.1. Agenda 21 of Culture 

 

6) Portugal - Culture as a Dimension of Public Policies 

     6.1. Policies for the Performative Arts 

     6.2. State Budget for Culture 

     6.3. Public Financing for the Sector 

 

7) Regional Cultural Policies in Portugal 

      7.1. State Organizations and Decentralization 

      7.2. Municipalization of Culture 

  

8) The Cultural Networks in Portugal. 

 

9) Analysis of Local Cultural Policies 

 

10) Political-cultural activism 

      11.1. Art and participation 

      11.2. Institutional Criticism. 

      11.3.Politics of "New Wave" 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

Através dos conteúdos programáticos mencionados pretende-se que o aluno adquira  

conhecimento da evolução dos sistemas culturais, quer a nível global quer no contexto 

português. Por razões óbvias dá-se um tratamento e um enfoque masi pormenorizado 

ao caso português o que permite ao discente adquirir as bases críticas que lhe permitam 

uma análise do contexto que o rodeia, suas especificidades, singularidades e 

fragilidades. Contudo a análise do quadro global não é descurada de forma a que se 

alcance uma perspectiva o mais abrangente possível da matéria levando o aluno à 

necessária “articulação de escalas”. Ao longo do ciclo de estudo são utilizados, para 

além dos conceitos teóricos veiculados, exemplos concretos retirados da análise de 

documentos que são colocados à análise crítica dos discentes. É privilegiada a 

discussão e o debate sobre os temas, estimulando a intervenção dos discentes. 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

Through the mentioned syllabus it is intended that students acquire the knowledge of 

the evolution of cultural systems, either globally or in the Portuguese context. For 

obvious reasons give yourself a treat and a more detailed approach to the Portuguese 

case which allows the student to acquire the critical enabling it to base an analysis of 

the context that surrounds it, its specificities, singularities and weaknesses. However 

the analysis of the overall picture is not overlooked so as to achieve the broadest 

possible perspective of matter leading the student the necessary "articulation of 

scales." Throughout the course of study are used in addition to the conveyed 

theoretical concepts, practical examples from the analysis of documents that are 

placed at critical analysis of students. It is a privileged discussion and debate on the 
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issues, encouraging the involvement of students. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 

Os conteúdos programáticos são abordados através de recursos expositivos, de casos 

de estudo e do debate em sala de aula, nos quais os alunos partilham as suas opiniões e 

levantam as suas questões. 

 

Avaliação: 

 

1. Assiduidade: penalização ou majoração na nota final. 

 

2. Participação dos alunos e apresentações em aula (20%) 

 

3. Realização de 2 pequenos trabalhos intercalares (30%) 

 

4. Realização de trabalho final (50%), duas opções: 

 

 a) Análise concreta de políticas e estratégias culturais de um município 

 português  (matriz a fornecer pelo professor). 

 

 b) Ensaio temático em torno de um dos tópicos do programa. 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

The contents are addressed through expository resources, case studies and classroom 

discussion in which students share their opinions and raise their issues. 

 

Evaluation: 

 

1. Attendance: penalty or increase the final grade. 

 

2. Student participation and presentations in class (20%) 

 

3. Conducting 2 small interim work (30%) 

 

4. Final work Realization (50%), two options: 

 

a) concrete policy analysis and cultural strategies of a Portuguese municipality 

(matrix to be supplied by the teacher). 

 

b) theme test around one of the program topics. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 

As sessões são constituídas por uma abordagem teórica sobre as temáticas abordadas, 

ilustradas, tanto quanto possível por exemplos práticos que auxiliem a compreensão e 

fomentem a discussão. São utilizados meios pedagógicos que possibilitem, tanto 

quanto possível o exercício das capacidades críticas dos discentes sejam eles fontes 

escritas ou audiovisuais sobre os vários conteúdos programáticos abordados. No final 

do ciclo de estudos é pedido um trabalho final que permita ao discente a investigação 

sobre um tema livremente escolhido pelo discente, a partir das temáticas abordadas no 

Plano de Estudos da UC. Os temas podem ter carácter prático envolvendo a realização 
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de trabalho de campo, ou mais teórico através da realização de uma dissertação. Os 

projectos, sempre que o discente o requeira, são desenvolvidos num regime de 

orientação prática prestada pelo docente. 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The sessions consist of a theoretical approach on the issues, themes illustrated as 

much as possible by practical examples that help understanding and promote 

discussion. teaching methods are used to enable as much as possible the performance 

of critical skills of the students whether written or audiovisual sources on the various 

discussed syllabus. At the end of the study cycle is asked a final job enabling the 

student research on a subject freely chosen by the student, from the themes addressed 

in UC Study Plan. Themes can have practical nature involving the completion of 

fieldwork, or more theoretical by performing a dissertation. Projects where the student 

requires, are developed in a practical guidance system provided by the teacher. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

AA.VV (1998). As Políticas Culturais em Portugal. Observatório das Actividades 

Culturais.  

 

AA.VV (2008). Produción cultural y práticas instituyentes. Transform. 

 

AA.VV (1999). Sueños e Identidades: una aportación al debate sobre Cultura y 

Desarrolo en Europa. Conselho da Europa e Fundação Interarts. 

 

Carrilho, Manuel Maria (1991). A Cultura no Coração da Política. Lisboa: Editorial 

Notícias.  

 

Coelho, Teixeira (1997). Dicionário critico de política cultural. (PDF) 

 

Costa, António Firmino (1997). Política Culturais: Conceitos e Perspectivas. OAC: 

OBS nº2.(PDF)  

 

Costa, Pedro (Coord.) (2015). Políticas Culturais para o Desenvolvimento: 

Conferência ARTEMREDE. (PDF) 

 

D’Angelo, M. Vespérini, P. (2000), Cultural policies in Europe: regions and cultural 

decentralisation. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 

 

Lopes, João Teixeira (2008). Da Democratização à Democracia Cultural. Profedições. 

 

Obuljen, Nina (2005). Why we need European Cultural Policies. European Cultural 

Foundation. 

10. OBSERVAÇÕES 

      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


