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NEWSLETTER
“A emergência do conhecimento tácito para a 
valorização da herança/ património cultural nas 
comunidades rurais e periféricas”

VAL.oR propõe uma nova abordagem para a 
sustentabilidade do património cultural local e 
regional e os benefícios económicos que as 
comunidades obtém de festivais e eventos bem 
administrados e organizados. 

A pesquisa-ação, realizada em cinco dos países 
parceiros, permitiu-nos iniciar o projeto e o 
desenvolvimento dos outputs intelectuais 
planejados com a contribuição fundamental dos 
grupos de 
trabalho locais. Os tópicos centrais aprofundados 
no relatório de pesquisa foram:
- Estratégias e planos de ação nacionais/ 
regionais/ locais para a valoração do património 
cultural;
- Estado da arte da acreditação do processo 
de aprendizagem prévia;
- Currículo atual de “Festivais culturais e 
gestor de eventos”;
- Constatações e conclusões de 
pesquisa-ação com os participantes dos grupos de 
trabalho locais dos países parceiros;
- Entrevistas com especialistas, professores e 
treinadores;
- As melhores tecnologias para trabalhar com 
os grupos-alvo do projeto;
- Observatório on-line das melhores práticas.

Trabalho em curso
Jovens e idosos, líderes comunitários e deci-
sores locais envolvidos na realização de eventos 
culturais serão os protagonistas no próximo teste 
de recursos educacionais comumente desen-
volvidos:
- O novo currículo para organizadores de 
festivais e eventos culturais;
- O guia passo a passo online para a vali-
dação da aprendizagem prévia;
- O programa de monitorização;
- A plataforma de e-learning e o 
observatório online das melhores práticas.

Recursos online
Caso esteja interessado em saber mais sobres o projeto e o seu desenvolvimento, por favor, 

visite o site do projeto:
https://www.culturalfestivals.eu/

Siga-nos no Facebook em  
https://www.facebook.com/culturalfestivals.eu/
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