
 

 

Patrimónios: Recursos para políticas de desenvolvimento 

Curso para agentes culturais nos PALOP 

 

Apresentação 

A Fundação Calouste Gulbenkian, através dos seus Programas Parcerias para o Desenvolvimento e 

Língua e Cultura Portuguesas, organiza um curso de curta duração em Patrimónios: recursos para 

políticas de desenvolvimento, que terá lugar entre 2 e 13 de outubro de 2017. 

 

O curso destina-se a agentes culturais implicados em atividades no âmbito do património material 

nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa [PALOP], que desempenhem atividade neste 

domínio na perspetiva da preservação e do desenvolvimento. Para o efeito, a Fundação conta com 

o apoio científico do Projeto Patrimónios de Influência Portuguesa (www.patrimonios.pt) da 

Universidade de Coimbra [PIP], estando a coordenação científica do curso a cargo dos professores 

Walter Rossa e Miguel Bandeira Jerónimo. 

 

Com esta iniciativa, a Fundação pretende contribuir para a capacitação de recursos humanos 

atuantes nos países parceiros, no âmbito da definição e implementação de estratégias de 

desenvolvimento sustentado, que tenham como base o património material, alinhando com 

desígnios recentes de agendas internacionais como, por exemplo, os Sustainable Development 

Goals e a New Urban Agenda da ONU. Além dessa alavancagem, por via endógena, de políticas de 

desenvolvimento, o contexto de cooperação em que decorre — não só pela instituição promotora, 

mas por privilegiar uma língua e algumas bases culturais comuns (os patrimónios de influência 

portuguesa) — potencia a criação de uma rede de interajuda e o levantamento estruturado de 

problemas, que levem à definição de agendas globais e/ou bilaterais de cooperação operacional, 

suscetíveis de promoção por diversas instituições. Ou seja, não se trata de uma ação de formação 

num só sentido e de temporalidade limitada, mas com a riqueza de trocas intrínsecas e uma 

cooperação genuína e durável, suscetível de gerar sinergias de cooperação em desenvolvimento e 

património histórico edificado e artístico.  

 

Esses princípios encontram-se refletidos na estrutura do curso, o qual providenciará sessões de 

exposição teórica seguidas de debate sobre as principais vertentes do desafio de base — o 

património como recurso para políticas de desenvolvimento —, intercaladas com visitas de estudo 

de confronto com situações e contextos diversificados; privilegiará a apresentação de problemas 

pelos formandos, que serão estimulados e orientados para produzir reflexão sobre os mesmos. A 

capacidade para identificar e caraterizar esse tipo de questões será, desde logo, valorizada na 

seleção dos candidatos, pois deverá estar expressa e contextualizada nos respetivos CVs e cartas 

de motivação. Ou seja, embora o programa do curso se encontre já definido, a sua execução terá 

em conta as caraterísticas dos formandos selecionados e os problemas por eles elencados. 

 

 

 

http://www.patrimonios.pt/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://unhabitat.org/new-urban-agenda-adopted-at-habitat-iii/

