
INVESTIMENTO
1 400 € + IVA

DURAÇÃO
81 horas leccionadas em 5 meses
Este programa funcionará em 
regime blended alternando sessões 
presenciais e online.

FUNCIONAMENTO
6ªs feiras das 10h00 às 13h00 e das 
14h00 às 17h00.
Sábados das 10h00 às 13h00, 
quinzenalmente.

ATIVIDADES
Viagem de Estudo opcional

DATAS DE REALIZAÇÃO
Fevereiro de 2021 a Julho de 2021

2021
MAR ABR

MAI JUN JUL AGO

SET NOV DEZ

FEVJAN

OUT

Urge munir os profissionais no ativo ou aqueles que virão a entrar em breve no 
mercado de trabalho do património cultural de ferramentas verdadeiramente 
operativas para poder atuar estrategicamente no sentido da criação de equipas 
sólidas, da comunicação eficiente, de estratégias de marketing adequadas, de uma 
opção por modelos de gestão funcionais e sustentáveis. 

Este programa, desenvolvido em parceria pela Católica Porto Business School, 
Escola da Artes da Universidade Católica Portuguesa do Centro Regional do Porto e 
Spira, pretende suplantar a lacuna existente, ainda hoje, na oferta formativa neste 
campo e contribuir para esta nova geração de gestores do património cultural.

Coordenação Executiva
Margarida Mota

mmota@porto.ucp.pt | 226 196 260www.catolicabs.porto.ucp.pt

Programa Avançado

Gestão do Património
Cultural

CATARINA VALENÇA GONÇALVES
Diretora do programa

Trabalhar na área do património cultural nunca foi tão interessante ou relevante como 
nos dias de hoje: as atuais oportunidades mas, também, as diversas ameaças geraram 
um mercado sedento de gestores especializados no património cultural. Precisamos de 
uma nova geração de profissionais treinados e especializados na gestão do património 
cultural que enfrentem os desafios que se avizinham e tirem partido das oportunidades 
eminentes, enquanto protegem, preservam e interpretam a história da Humanidade.

É justamente para dar resposta a esta evidente necessidade que surge este programa: 
reunindo especialistas nacionais e estrangeiros, representativos das várias dimensões 
do Património Cultural (museus, monumentos, projetos de território, entre outros), 
associando-os a uma imprescindível dimensão de economia e gestão, bem como de 
comunicação e marketing, o Curso procura dotar os profissionais já no ativo ou a entrar 
no mercado de trabalho de conhecimentos e perspetivas inovadoras e especializadas 
aplicáveis a este recurso cultural.

OBJETIVOS

Esta formação dirige-se a pessoas que procuram desenvolver competências inovadoras 
na gestão do Património Cultural e ciente da dimensão económica que reside neste bens. 
O programa procura, por conseguinte, dotar os executivos já no ativo e aqueles que vão 
entrar no mercado de trabalho de conhecimentos e perspetivas de boa gestão aplicáveis 
a este recurso cultural.

DESTINATÁRIOS

PARCERIA



DISCIPLINAS

A propina de frequência terá um desconto de 10% no caso de haver duas inscrições da mesma instituição ou de 15% para três ou mais inscrições. 
Os antigos alunos da Universidade Católica Portuguesa e da EGE - Escola de Gestão Empresarial beneficiarão de um desconto de 10%. Os 
associados AEP terão um desconto de 10% e os associados AEP Plus beneficiarão de uma dedução de 13%.
Os descontos não são acumuláveis.

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. A informação constante nesta brochura, ainda que correta à data de produção, não 
é vinculativa.
Para mais informações sobre a oferta formativa e condições gerais da Católica Porto Business School, por favor visite 
www.catolicabs.porto.ucp.pt

Rua Diogo Botelho, 1327
4169-005 Porto

T. 226 196 260

Membro da

MÓDULO 1 - Gestão Patrimonial   

   O Sistema de Gestão Patrimonial e Modelos de Gestão

   Projetos disruptivos em 30 anos de prática 

   CASOS DE ESTUDO MODELOS DE GESTÃO INTERNACIONAIS

      Fundación Santa Maria La Real

      National Trust 

MÓDULO 2 - Comunicação, Marketing e Media na Cultura   

   Marcas e Comunicação aplicados à Cultura

   Media aplicado à Cultura

   Marketing aplicado à Cultura

MÓDULO 3 - Economia e Gestão Cultural   

   Economia da Cultura 

   Princípios essenciais da Gestão

   Workshop de Gestão de Projetos Culturais* 

      CASOS DE ESTUDO DE MODELOS CULTURAIS

      Casa da Música (in loco)

      Oceanário

      Museu Alberto Sampaio (in loco)

Pitch

Conclusões e Tendências Futuras

Apresentações de Trabalhos 

* Existe a possibilidade de inscrição isolada neste módulo.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

PLANO DE ESTUDOS
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DOCENTES

Catarina Valença Gonçalves

António Lamas

Juan Carlos Prieto

Justin Albert 

Carlos Coelho

Martim Avillez 

Miguel Rangel

Alberto Castro

João Meneses

Cosanostra – Cooperativa Cultural

Festival de Cinema do Porto

BookTailors

Imaginarius

Festival Bons Sons

Gerador

Paulo Sarmento e Cunha

João Falcato

Isabel Maria Fernandes

Catarina Valença Gonçalves 

Catarina Valença Gonçalves 

Catarina Valença Gonçalves 

O programa contempla ainda uma Viagem de Estudo exclusiva a vários equipamentos e projetos, com aulas a serem ministradas pelos 
responsáveis dos mesmos.
Dia 1 - Rota do Românico e Escola Profissional de Arqueologia e Marco de Canavezes
Dia 2 - Arouca Geopark
Esta visita tem um investimento previsto de 300 € + IVA  e tem um caráter opcional. 


