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O programa InovArt foi parte da família dos programas Inov. Com origem
nos anos 80 (XI Governo Constitucional), no programa Contacto do então
ICEP, resultado dos fundos para formação no contexto da adesão de
Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1986, a iniciativa
recebeu em 2005, com o XVII Governo Constitucional a designação Inov,
usada em diversos programas de estágios existentes. A ideia de criação de
um programa de estágios internacionais de três a nove meses na área das
artes foi iniciativa de José António Pinto Ribeiro junto do Governo e eu recebi
a missão de desenhar e mais tarde implementar esse programa.

Em Fevereiro de 2008, José António Pinto Ribeiro, Ministro da Cultura, pedeme para desenhar um programa de estágios internacionais para jovens
profissionais na área das artes. A minha proposta foi que os estágios
contemplassem não só as artes mas um conjunto alargado de profissões
culturais, do património à museologia, do jornalismo cultural ao design, da
arquitetura à gestão de empresas culturais. O ministro da Cultura aceitou
esse alargamento, assim como uma diferença significativa em relação ao
modelo do Inov-Contacto, o programa de referência: as entidades
internacionais de acolhimento não seriam encontradas exclusivamente pela
entidade promotora, podiam também ser propostas pelos candidatos às
bolsas de estágio. Esta simples alteração permitiu que, logo no primeiro ano
da iniciativa, conseguíssemos colocar mais de 200 estagiários em mais de
180 organizações de 90 cidades de cinco Continentes (o ICEP tinha
demorado 4 anos a atingir esse objetivo). O programa foi um sucesso em
termos de adesão e de concretização. Com uma excelente equipa
operacional coordenada por Lúcia Marques, foi-me possível concretizar duas
edições anuais. No ano de 2011a 3ª edição concretizou-se em moldes mais
limitados, já depois da minha saída da DGArtes, e em 2012, o programa
terminou por falta de dotação orçamental.

Dados DGArtes – 1ª edição (2009-2010)

+ INFO / Download PDF Folio

