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finalidades:   
• Dar a conhecer como a cooperação tem sido 

promovida por estudantes e docentes dos 
cursos de Arte da Escola Superior de Educação, 
a nível local, regional, nacional e internacional; 
e 

• Refletir sobre a forma como as atividades 
culturais resultantes de uma cooperação e 
parceria sistemáticas, têm servido como uma 
ferramenta valiosa de construção da cidadania 
cultural e formação de públicos para a cultura. 



Desenvolvimento é por nós entendido, não 
como um conceito meramente relacionado com 
crescimento económico, mas também como 
meio de fortalecimento de capacidades a nível 
intelectual, criativo, afetivo, moral e espiritual, 
que possa contribuir para o desenvolvimento 
humano e projetar o nosso futuro de uma 
forma integrada.  

 



 

 

 

Cooperação tem sido por nós entendida como a 
forma de ativismo cultural, agindo sobre 
problemas, partilhando experiências, acções 
conjuntas, trabalhando com vista a interesses e  
metas comuns.  



critérios  

• Interesse mútuo  da parceria 

• Conhecimento mútuo 

• Existência de projetos concretos a 
desenvolver 

• Interesse para a formação dos 
estudantes e docentes 

• Sustentabilidade da parceria (recursos 
humanos e financeiros) 



Interesse mútuo  da parceria 



Parcerias protocoladas/Estágios/ 
Encontros Científicos/ Projetos 

• Concessão de graus em associação com 
instituições estrangeiras 

• Apoio à realização de cursos e ciclos de 
estudo 

• Apoio à investigação 

• Intervenção com a comunidade 

• Mobilidade de docentes e estudantes e 
projetos financiados 



Conhecimento mútuo & 

Existência de projetos concretos a 
desenvolver 

 





Um Património a (De)Cair: um Novo Olhar 
sobre os Monumentos Nacionais 

 

“Forte do Paçô (Praia de Montedor) esta antiga 
fortificação merece, indubitavelmente, um novo 
olhar: mais próximo e atento, sendo que o 
propósito principal desta intervenção é a 
constituição de uma galeria de arte, de um bar e 
de espaços de fruição de muito agradável 
paisagem balnear que ali se encontra”.  

                                                (Ana Maria Barbosa) 

 





 

Estudo preliminar sobre as Festas de Nossa 
Senhora d’Agonia: implicações socioculturais, 

económicas e ambientais 



Interesse para a formação dos 
estudantes e docentes 

 



         http://www.ao-norte.com/encontros/2016/encontros.php 
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Sustentabilidade da parceria 
(recursos humanos e financeiros) 

 



Creative Connections 
http://creativeconnexions.eu/dc 



 

 cultural cooperation networks  
creative laboratory  



http://www.ese.ipvc.pt/revistadialogoscomaarte/ 
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Conferências Internacionais de Arte 







civic engagement & service-learning 
activities through the arts, culture & 
education within universities 



7DEZ@OFF Night Session 23H00-06H00 
Viana do Castelo 
GUM (Karmicsounds/Micro Digital) 
http://gummusic.wordpress.com 
FRED VISION (Undergroove Music) 
http://www.undergroovemusic.net/fred-vision 
RUI TRINTAEUM 
http://www.facebook.com/rui.trintaeum 
FFWD 
http://www.facebook.com/ffwddj 
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Comentários finais 

• As conferências, as publicações, os projetos 
internacionais promovem práticas 
colaborativas, fomentam o associativismo, 
permitem desenvolver redes de interesse e 
promovem, como se evidenciou nos exemplos 
apresentados, ligações interterritoriais e 
interculturais.  

 



• Ao escolherem um evento, os estudantes 
entram em contacto com as pessoas que eles 
admiram. Observando in loco o 
funcionamento das equipas que os produzem, 
complementam o conhecimento teórico 
adquirido previamente nas salas de aula, com 
a sua aplicação prática. 

• A fundamentação teórica da sua intervenção 
permite também uma permanente reflexão 
sobre o contributo das artes e da cultura na 
sociedade. 

 



• A participação nos projectos das organizações 
locais e regionais, contribui para o despertar 
da consciência social, da solidariedade e da 
responsabilidade cívica.  

• A horizontalidade das relações e o diálogo 
entre contextos, tem vindo a estimular a 
participação de todos, (estudantes, 
professores, investigadores e diferentes 
parceiros das artes e da cultura), de forma 
mais crítica, envolvendo criativamente 
sujeitos de diversos contextos nacionais e/ou 
internacionais, numa perspetiva de 
desenvolvimento sustentável.  



• O envolvimento de estudantes em projectos 
de investigação com docentes e especialistas 
dos sectores das artes e da cultura tem 
facilitado o desenvolvimento de 
competências de liderança para a sua futura 
actividade profissional.  

 




