ESTRATÉGIAS PARA A CULTURA DA CIDADE DE LISBOA 2017

LxCultura2017

Anexo 8b. Autoavaliação da implementação dos projetos propostos nas Estratégias para a cultura 2009

RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO EFETUADA PELOS RESPONSÁVEIS DO PELOURO DA CULTURA

(* Nota: para avaliar o grau e a extensão da implementação das medidas, solicita-se a escolha de um valor de 1 a 9, em que os valores entre 1 e
3 correspondem a um grau de implementação emergente, os valores de 4 a 6 correspondem a um estádio intermédio e os valores de 7 a 9
correspondem a um grau de implementação avançado)

Medida

P1 - Lisboa Aproxima_
Implementação de Centros
Culturais de Proximidade

Grau de Extensão Observações
Implem de
(Avaliação Qualitativa)
entação Implemen
tação
N/A

N/A

Foi reavaliada, não tendo sido implementada sobre a forma preconizada.
Modelo diferente, também assente na cultura de proximidade, em implementação
(Bibliotecas e Juntas de Freguesia).
Considera-se válida como ideia, mas não assumindo como sendo consubstanciada em
novos equipamentos (Não faz sentido criar nova categoria de equipamentos. A
proximidade é uma estratégia reforçada).
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P2 - Lisboa Acolhe_ Programa
de dinamização de espaços
para a criatividade e a criação

N/A

P3 - Lisboa Integra_ Fórum da
Interculturalidade

N/A

N/A

P4 - Lx Web TV_ Canal web
para Lisboa

1

1

Não é considerado pertinente.

P5 - Centro de Arte
Contemporânea de lisboa
(Kunsthalle Lisboa)

1

1

Não existe. Redefiniram-se prioridades. Foi dada prioridade às Galerias Municipais,
havendo a sua reorganização e surgiram novas galerias.

P6 - Lisboa educa_ Programa
integrado de contacto com a
arte e a cultura nas escolas da
cidade

N/A

N/A

Reavaliadas as prioridades; Não tanto com a Vereação da Educação, linhas de trabalho
existem, mas com novas perspetivas. Reorganização da estratégia educativa - o Pelouro
da Educação perdeu competências.

P7 - Estudar lisboa_ Programa
de fomento à colaboração
com instituições do ensino
superior
e
centros
de
investigação da cidade

5

5

Existe algumas iniciativas em curso, no sentido de algo mais estruturado. Rede UNICA Univs. De Capitais Europeias. Mapeamento do que existe com as universidades. Modelo
de colaboração mais estruturado em preparação. DMC está a coordenar.

P8 - @Lx _ Gabinete de

8

7

Polo Cultural das Gaivotas – Boavista e Loja Lisboa Cultura

Foi reavaliada, não tendo sido implementada sobre a forma preconizada.
Há já uma linha de trabalho. Está-se a trabalhar uma plataforma que agrega todos os
espaços disponíveis, instituições que fazem residências, etc. Medidas dispersas.

com a colaboração de:

Considera-se que passou para pelouro dos Direitos Sociais. Tem-se articulado com os
Direitos Sociais, para não haver duplicação de iniciativas/apoios. Festa da
Interculturalidade, Festas de Lisboa 2015 - o Pelouro da Cultural integra o Fórum da
Interculturalidade.
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Informação e Contacto com a
Cultura
P9 - Renovar o conceito de
Museu da Cidade

9

9

Está feito.

P10 - Lisboa Promove_
Programa
de
promoção
internacional das artes e dos
bens culturais de Lisboa

2

3

Atuação informal, pontual, não há um programa, há uma linha de trabalho.

P11 - Criação do Centro de
Paisagem e Cultura urbana de
Lisboa

1

1

Não concretizado.

P12 - Wireless Lx_ Acesso
gratuito à internet sem fios
em espaços públicos

5

5

Não considerado como programa, mas tem sido concretizado, pelo menos
parcialmente. Há já acesso gratuito na maior parte dos equipamentos públicos
(Bibliotecas e Teatros, por exemplo. Mas e os museus, por exemplo?). Programa não
está com a Cultura.

P13 - Grupo de trabalho para
o
desenvolvimento
do
turismo cultural em lisboa

3

N/A

Não é um grupo de trabalho. Presença (recente) da EGEAC na Direção da ATL. Há algum
potencial de articulação.

P14 - Lisbon Summer of Arts_
Programa internacional de
formação de jovens artistas

1

1

Não há um programa de verão, como o preconizado. Iniciativas pontuais (ex.
Budapeste)

com a colaboração de:

