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Ao propormos como tema de investigação os problemas da gestão das organizações culturais e sociais temos em 
mente o facto de que estes dois tipos de gestão, bem como muitos dos seus conteúdos, estão - em muitos países 
da América Latina e de África - muito próximos. Há muitas situações e casos de estudo onde a fusão entre os dois 
tipos de gestão é total. 

Como analisar este tipo de situações? Que modelos operativos e eficazes são os mais indicados? Que exemplos 
de boa gestão devem merecer a nossa atenção e a sua amostragem? E que poderemos nós, investigadores e 
responsáveis por esta área, aprender com estes exemplos mais eficazes? Que teorias sobre a governação e gestão 
democrática de recursos e meios podem hoje ser enunciadas?

21 de abril
Entrada reservada 

aos Centros participantes
 e aos seus investigadores

Horário / sala 2
 09:30/13:00 – 14:30/17:30

22 de abril
Entrada livre

Horário / auditório 3
09:30/13:00 – 14:30/17:30

www.gulbenkian.pt/proximofuturo  
www.proximofuturo.blogspot.com

Informações  +351 217 823 529

centros participantes
Centro de Investigação em Arquitectura, Urbanismo e Design (UTL); Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (ISCTE); Centro 
de Estudos Anglísticos (UL); Centro Estudos Africanos (UP); Centro de Estudos Comunicação e Sociedade (UM); Centro de Estudos 
Comunicação e Cultura (UCP); Centro de Estudos Comparatistas (UL); Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (UCP); Centro de 
Estudos Geográficos (UL); Centro de Estudos Humanísticos (UM); Centro de Investigação em Artes e Comunicação (UAlg / ESTC); 
Centro em Rede de Investigação em Antropologia (UNL, ISCTE, UC, UM); Dinâmia (ISCTE); Instituto de Ciências Sociais; Instituto de 
Estudos de Literatura Tradicional (UNL); Núcleo de Investigação em Ciência Política e Relações Internacionais (UM/UE); Socius (ISEG).

deadline para candidatura de comunicação 12 de fevereiro de 2010 (a candidatura deverá vir acompanhada de um abstract)

participantes internacionais 
ana carla fonseca (brasil)  barthélémy toguo (camarões)  cesar piva (brasil)  fátima anllo vento (espanha)  
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