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GLOSSÁRIO
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DMC Direção Municipal de Cultura
EGEAC Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural
BLX Bibliotecas de Lisboa
RAAML Regulamento de Atribuição de Apoios pelo Município de Lisboa
MUDE Museu do Design e da Moda
DGPC Direção-Geral do Património Cultural
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NOTA 
INTRODUTÓRIA

Este documento começou por ser um documento 
interno do gabinete, coligido na sequência da apresen-
tação das Estratégias para a Cultura na Cidade de Lisboa 
em 2017.

Chegámos à conclusão de que poderia ser útil par-
tilhá-lo com todos os que colaboram diretamente com 
o universo municipal de Cultura, tanto na Direção Mu-
nicipal de Cultura, como na EGEAC, já que, como tenho 
repetidamente dito, julgo que a nossa missão só é concre-
tizável se envolvermos todas as pessoas no trabalho cola-
borativo que é característico do tempo em que vivemos. 

Tornar comum a visão, a missão e os objetivos de tra-
balho do Pelouro da Cultura, base do referido trabalho 
colaborativo, é pois, a finalidade deste documento.

A sua organização assenta na ideia de que tanto 
a Direção Municipal de Cultura, como a EGEAC, são os 
instrumentos através dos quais se realizam os mesmos 
objetivos de política e, como tal, devem também articu-
lar cada vez mais as suas atividades.

Encaramos a área da Cultura como um ecossistema 
vivo que procura responder às rápidas mudanças e estí-
mulos da cidade. Um ecossistema em que a ação muni-
cipal é hoje, sobretudo, uma ação facilitadora, que deve 
estar em permanente diálogo, interação e reação às di-
nâmicas globais do setor na cidade, procurando colmatar 
carências, promover sinergias e densificar escalas, identi-
ficar e apoiar projetos inovadores e tendências emergen-
tes, trabalhar para o grande público, mas também para os 
‘nichos’ que fazem a diferença no mundo global.

Para além da ideia de ecossistema, julgamos tam-
bém fundamental operacionalizar a ideia de sustenta-
bilidade, procurando criar projetos e instituições que 
tenham condições para perdurar, ainda que com adapta-
ções no tempo, já que os recursos são sempre limitados 
e a escala populacional e territorial da cidade condiciona 
a quantidade e dimensão dos projetos que gostaríamos, 
por iniciativa própria ou externa, levar a cabo. 

Não estamos a falar apenas de sustentabilidade 
económico-financeira, devemos começar até por outras 
questões: a missão de cada equipamento ou unidade/
núcleo, o tipo de atividades e programação que desen-
volve e respetiva adequação ao espaço fechado/arquite-
tónico ou aberto em que funciona, o(s) público(s)-alvo a 
que se dirige, respetiva capacidade de crescimento, esca-
la municipal, nacional ou internacional de atuação, para 

depois pensarmos nas equipas adequadas para cada um 
e o nível de meios financeiros necessários/desejáveis 
para levar a bom a termo a missão, sempre conscientes 
de que estes últimos são naturalmente finitos face à di-
mensão dos nossos desejos. 

Num contexto mais lato, a ideia de sustentabilidade 
também deve ser equacionada à luz dos princípios da 
Agenda 21 da Cultura, recentemente adotada pela CML e 
que esteve na base da elaboração do estudo ‘Estratégias 
para a Cultura da Cidade de Lisboa 2017’. Esta Agenda 
desenvolve o conceito de que a Cultura é o quarto pilar 
do desenvolvimento sustentável (para além dos pilares 
económico, social e ambiental) e que, para além do seu 
valor intrínseco, a Cultura é um elemento transversal a 
todas as restantes áreas da intervenção municipal, com 
as quais se deve articular. 

É este também o sentido deste documento, que co-
meça por identificar as diversas áreas e respetivas medi-
das de intervenção setorial numa abordagem tradicio-
nal e setorial da Cultura, seguidas das opções relativas a 
temas transversais de natureza instrumental, comuns a 
todos os serviços e equipamentos. 

Procuramos depois promover eventuais cruzamen-
tos e densificações em dois quadros distintos: o primei-
ro no universo estritamente cultural, quer ao nível das 
áreas instrumentais de gestão, quer em áreas de articu-
lação de conteúdos, tanto no domínio interno como na 
relação com os demais agentes culturais da cidade. O se-
gundo, é um ‘quadro em construção’, que procura cruzar 
algumas iniciativas e projetos em curso do Pelouro da 
Cultura com as demais áreas da intervenção municipal. 

Estas folhas pretendem ser apenas uma síntese, um 
‘quadro mental’ partilhado das principais iniciativas, 
tópicos de ação e ideias orientadoras do Pelouro, em 
permanente evolução, não podendo considerar-se nun-
ca ‘fechadas’. A respetiva materialização, densificação e 
desenvolvimento fica a cargo das várias equipas que nos 
serviços e nos equipamentos contribuem com a sua cria-
tividade, trabalho e dedicação para, a partir do sistema 
público, construir e enriquecer a vida cultural dos lisboe-
tas e de todos aqueles que nos visitam. 

 
Catarina Vaz Pinto 
Vereadora do Pelouro da Cultura  
e Relações Internacionais
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ENQUADRAMENTO 
ESTRATÉGICO

EIXOS DO GOVERNO  
DA CIDADE
• Melhorar a qualidade de vida e o ambiente
• Combater exclusões, defender direitos
• Dar força à economia
• Governação aberta, participada e descentralizada
• Afirmar Lisboa como cidade global

VALORES DA CULTURA
• Cultura é um direito: garantir o acesso à Cultura. Os 

direitos humanos, universais, indivisíveis e interdepen-
dentes incluem os direitos culturais e devem estar ao 
alcance de todos os cidadãos.

• Cultura é um fator de identidade: salvaguardar e pro-
mover a Cultura como um todo – história, tradição, 
credos, paisagem, língua, memória, criatividade, patri-
mónio material e imaterial.

• Cultura é diversidade: favorecer o pluralismo cultural e 
a coesão social – integrar pessoas, grupos e comunida-
des.

• Cultura é um veículo de Democracia e Cidadania: con-
tribuir para o enriquecimento pessoal e coletivo, para 
o conhecimento e expressão cívica, consciente e parti-
cipativa.

• Cultura é o 4.º pilar do desenvolvimento sustentável: 
combinar a Cultura com os fatores sociais, económicos 
e ambientais através de políticas transversais e aborda-
gens integradas.

VISÃO
Lisboa cidade aberta, cosmopolita, criativa e inter-

cultural, com vocação internacional, que assume a Cul-
tura como fator de desenvolvimento sustentável, que 
pensa, cria e partilha Cultura com e para todos, em todo 
o seu território.

MISSÃO
Definir, implementar e avaliar políticas e estratégias 

culturais para a cidade de Lisboa.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• OE1 Valorizar os serviços e equipamentos culturais do 

universo municipal
• OE2 Promover o acesso à Cultura
• OE3 Estimular a criação cultural em articulação com os 

diversos agentes culturais
• OE4 Promover a reabilitação e salvaguarda do patri-

mónio cultural material e imaterial
• OE5 Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais
• OE6 Promover a transversalidade da Cultura
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AGENDA 21 DA CULTURA
A Agenda 21 da Cultura é o primeiro documento, 

com vocação mundial, que estabelece um compromisso 
das cidades e dos governos locais para o desenvolvimen-
to cultural. Foi aprovada em maio de 2004, em Barcelo-
na, pelas cidades e governos locais comprometidos com 
os direitos humanos, a diversidade cultural, a sustenta-
bilidade, a democracia participativa e a criação de condi-
ções para a paz. Neste documento as cidades advogam 
o valor intrínseco da Cultura e o valor desta na relação 
com as outras áreas do desenvolvimento, promovendo-a 
como o 4.º pilar do desenvolvimento sustentável a par 
das dimensões social, económica e ambiental.

A organização mundial Cidades e Governos Locais 
Unidos (CGLU), a maior rede mundial de cidades de 
que Lisboa é membro desde a sua fundação em 2004, 
adotou a Agenda 21 da Cultura como referência dos seus 
programas de Cultura e assumiu um papel de coordena-
ção do processo através da Comissão de Cultura, de que 
Lisboa é atualmente copresidente, em conjunto com a 
Cidade do México e Buenos Aires.

Já em 2015 surge um novo documento intitulado 
Cultura 21: Ações que tem como objetivos promover a 
relação entre a cidadania, a Cultura e o desenvolvimen-
to sustentável; disponibilizar um quadro internacional 
baseado em compromissos e ações que sejam, ao mes-
mo tempo, realizáveis e mensuráveis; complementar a 
Agenda 21 da Cultura (2004), tornando-a mais operacio-
nal; fortalecer o papel das cidades e dos governos locais 
enquanto instâncias de elaboração e implementação de 
políticas com os cidadãos e para os cidadãos; contribuir 
para a definição da Agenda de Desenvolvimento Susten-
tável pós-2015, e nessa sede, salientar o papel essencial 
da Cultura.

Cultura 21: Ações pode ser considerado um guia prá-
tico dos compromissos que as cidades e governos locais 
desenvolvem com os seus diferentes agentes da socieda-
de, tendo como base os conceitos de sustentabilidade 
e de transversalidade da Cultura com todas as áreas de 
intervenção municipal. Neste documento organizam-se 
as ações a desenvolver em nove áreas setoriais. São elas:
• Direitos culturais
• Património, diversidade e criatividade
• Cultura e educação
• Cultura e ambiente
• Cultura e economia
• Cultura, equidade e inclusão social
• Cultura, ordenamento urbano e espaço público
• Cultura, informação e conhecimento
• Governança da Cultura

Estas áreas que reúnem a dimensão cultural de uma 
cidade sustentável fomentam uma relação mais estreita 
entre a cidadania, a Cultura e o desenvolvimento susten-
tável. 

As políticas desenvolvidas pela Cultura de Lisboa as-
sumem os compromissos da Agenda 21 da Cultura, a par 
dos mais relevantes documentos orientadores da ação 
dos municípios e das cidades a nível internacional como 
a New Urban Agenda e os Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável determinados pela ONU, como meio para 
promover o conhecimento e permitir o intercâmbio de 
boas práticas, comprometendo todos na execução de 
ações que contribuam para o desenvolvimento cultural 
da humanidade.

Mais em: www.agenda21culture.net
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Pelouro da Cultura
Gabinete VCVP

EGEAC
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Espaço Público
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ATUAÇÃO
SETORIAL

ATELIÊS MUNICIPAIS
A autarquia tem 60 espaços de ateliês distribuídos 

pela cidade de Lisboa (50 no Complexo dos Coruchéus, 
em Alvalade, quatro nos Olivais, e seis no Bairro do Rego). 
Os ateliês cedidos aos artistas plásticos são equipamen-
tos de suporte essenciais ao seu trabalho e são recursos 
particularmente escassos face ao elevado número de 
artistas hoje residentes na cidade e ao valor das rendas 
a pagar em espaços privados, sujeito à mesma pressão 
imobiliária que os espaços para a habitação. Para além 
destes, Lisboa tem um programa municipal de residên-
cias para artistas nacionais e internacionais. 

PROGRAMA EXPOSITIVO  
DO ATELIER-MUSEU  
JÚLIO POMAR  
E GALERIAS MUNICIPAIS

Para além do Atelier-Museu Júlio Pomar, também 
os cinco espaços expositivos geridos pelas Galerias Mu-
nicipais são espaços destinados à promoção e divulga-
ção das artes visuais, numa abordagem multidisciplinar, 
onde se apresentam exposições antológicas, exposições 
de jovens artistas e projetos site-specific, individuais e 
coletivos. As exposições e projetos realizados implicam 
a participação de vários profissionais da área, sempre 
remunerados, desde os artistas aos curadores, passando 
por colaboradores do serviço educativo, fotógrafos, de-
signers, tradutores, editores, júris de prémios, conferen-
cistas e oradores.

FEIRA ARCO-LISBOA 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

Promotora de sinergias institucionais e de circulação 
de profissionais, a feira ARCO Lisboa tornou-se já um 
ponto de encontro dos vários agentes do sistema da arte: 

artistas, galeristas, colecionadores, curadores, críticos de 
arte e apreciadores de arte em geral. A feira inscreve uma 
dinâmica particular na programação das várias institui-
ções artísticas da cidade de Lisboa, com inaugurações 
simultâneas, ações de promoção e divulgação desenha-
das de propósito para esse período. Também se conside-
ra relevante o facto dos museus e das galerias beneficia-
rem do conjunto de profissionais que circula na cidade.

Na sequência do sucesso alcançado nos dois anos 
precedentes, a celebração do protocolo de colaboração 
entre a CML e a IFEMA-ARCO, permite garantir a presença 
do evento em Lisboa até 2020 e, deste modo, prosseguir o 
esforço de apoio e sustentação deste setor na cidade. 

COLEÇÃO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA

A CML iniciou recentemente um programa de aquisi-
ções de obras de arte para a sua Coleção de Arte Contem-
porânea. Pretende-se que a coleção ganhe dinamismo e 
representatividade nacional,  constituindo-se como um 
acervo exemplar que traduza a evolução da arte contem-
porânea e que possa até colmatar algumas lacunas de 
coleções privadas ou particulares. Os principais objetivos 
deste trabalho são:
• contribuir para fomentar a dinâmica de eventos como 

a ARCO Lisboa, um setor que funciona numa ótica de 
mercado essencial à sustentabilidade da feira e aos 
seus diferentes agentes (IFEMA, galeristas, artistas).

• promover a consolidação do mercado da arte, através 
das aquisições que demonstrem o valor e influência 
pública no sistema de mercado e que incrementem o 
reconhecimento dos  diversos criadores/autores incluí-
dos na coleção.

• reforçar a representatividade de artistas na sua cole-
ção, reafirmando um compromisso fundamental com 
os criadores no que diz respeito ao direito à memória e 
representação através da sua salvaguarda e divulgação, 

ARTE CONTEMPORÂNEA 
A arte contemporânea é uma das áreas do setor artístico que funciona num modelo misto, ancorado num sistema 
privado de mercado de galerias e de feiras de arte, mas que não dispensa uma intervenção pública de sustentação, e 
que, ao contrário de outras áreas artísticas,  geralmente não passa, no que ao Município diz respeito, pela atribuição 
de apoios diretos aos artistas e criadores.

É assim que Lisboa tem vindo a construir, ao longo dos últimos anos, uma estratégia integrada assente em 
diversificados mecanismos, a saber:
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mas também com a história da arte, permitindo uma 
melhor compreensão da arte contemporânea, as suas 
políticas de apoio, opções estéticas e produção artística.

PAVILHÃO AZUL
O edifício municipal, sito na Avenida da Índia, será 

requalificado com vista à sua utilização como espaço 
de exposição neste campo da arte contemporânea, na 
perspetiva da diversificação da oferta cultural da cidade 
neste domínio e na sequência do protocolo estabeleci-
do para acolhimento da Coleção SILD, propriedade de 
Julião Sarmento, dedicada à arte moderna e contempo-
rânea, de âmbito internacional e reconhecida qualidade.

BAC – BANCO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA  
MARIA DA GRAÇA CARMONA  
E COSTA

O BAC é um novo projeto municipal, integrado na 
EGEAC, destinado à guarda, estudo e preservação de 
espólios documentais e artísticos em risco de se perder, 
de artistas portugueses em atividade desde os anos 60, 
com vista a preservar a memória e estimular o mercado 
de Arte. Resulta de uma iniciativa da Fundação Carmona 
e Costa e funcionará em articulação com o Instituto de 
História de Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Hu-
manas da Universidade Nova de Lisboa. 
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APOIOS À ATIVIDADE  
DE INICIATIVA PRIVADA

No âmbito do RAAML, o Pelouro da Cultura, através 
da Divisão de Ação Cultural da Direção Municipal de 
Cultura, dá apoio financeiro e não financeiro a mais de 
65 estruturas de artes performativas e estabelece proto-
colos para a realização de projetos considerados estru-
turantes para a dinâmica cultural da cidade (grandes 
festivais/ instituições de carácter cultural).

PARCERIAS E COPRODUÇÃO 
A estratégia cultural da cidade para as artes performa-

tivas assenta fundamentalmente na ação dos três teatros 
municipais geridos directamente pela EGEAC: São Luiz 
Teatro Municipal, Teatro do Bairro Alto, Teatro Luís de 
Camões. As programações destes teatros municipais têm 
missões claras e complementares entre si (generalista, 
experimental e emergentes, público infanto-juvenil) de 
forma a garantir a diversidade da oferta na cidade.

Os teatros municipais recorrem aos agentes cultu-
rais para a oferta dos seus teatros contribuindo, através 
de parcerias, coproduções e compra de espetáculos, para 
um circuito de financiamento das artes performativas.

A relação com a área metropolitana para as artes per-
formativas é feita principalmente pela ação da ARTEMRE-
DE, rede de municípios para a Cultura a que Lisboa aderiu 
em 2015. A Artemrede promove a cooperação para a pro-

dução, difusão e formação em artes performativas e ges-
tão cultural entre os teatros municipais e outros equipa-
mentos culturais dos 15 municípios que dela fazem parte.

O município tem ainda parcerias com outras entida-
des, nomeadamente com o CCB para a área do fado.

ESPAÇOS DE CRIAÇÃO  
E DIFUSÃO

Cinco dos teatros na esfera da EGEAC são geridos 
e programados por agentes culturais da cidade: Teatro 
Cinearte/A Barraca; Teatro Aberto/Novo Grupo Teatro; 
Teatro Taborda/A Garagem; Galeria da Mitra/Teatro Me-
ridional; Edifício Praça de Espanha, 2/A Comuna.

Este é o modelo tradicional de ação nesta área e 
aquele praticado há mais tempo. No entanto, na atual 
conjuntura, tornou-se necessário encontrar novos mo-
delos que permitam a recuperação de espaços e a fixa-
ção de artistas. Nesta categoria cabem vários modelos de 
atribuição de espaços para a prática das artes performa-
tivas, nomeadamente o arrendamento de equipamen-
tos municipais mediante concurso para o melhor pro-
jeto artístico (Teatro Maria Matos e Capitólio), cedência 
de sede e espaço de trabalho (Alkantara Festival, espaço 
Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo e 
Palácio Pancas Palha – Companhia Olga Roriz), concur-
so para recuperação de edificado e desenvolvimento de 
projeto sustentável de programação (Rua das Gaivotas 6 
e Carpintarias de São Lázaro).

ARTES PERFORMATIVAS
Lisboa assume um papel ativo na dinâmica cultural da cidade, através de uma estratégia que compreende várias 
vertentes colocadas em prática pela DMC e pela EGEAC, proporcionando as condições de criação, de apresentação e de 
difusão das artes performativas, enquanto dinamizadores diretos de iniciativas (espaço público e teatros municipais) 
ou facilitadores dos agentes culturais (divulgação, espaços, apoios financeiros/não financeiros e capacitação).

Sendo a capital do país e dado que nela existem numerosos equipamentos nacionais, o planeamento estratégico 
para a cidade passa por promover o espírito de colaboração entre instituições e o equilíbrio da oferta. Lisboa alberga 
a maior parte das companhias e grupos de teatro e dança do país, pelo que a maior parte do apoio se dirige a estas 
expressões artísticas.

Na área da música, a ação da CML prende-se sobretudo com a garantia da diversidade e complementaridade como 
extensão a um mercado comercial forte. Não obstante a inexistência de um espaço municipal exclusivamente 
dedicado à programação de música, os teatros municipais e a programação em espaço público dedicam parte das 
suas temporadas a esta área. Na programação de espaço público é ainda de salientar o relevo dado ao festival de 
bandas filarmónicas, reconhecendo o papel que estas associações constituem no ensino da música.

As principais vertentes de ação da CML na área das artes performativas são:
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Para além destes, Lisboa tem um programa municipal 
de residências para artistas nacionais e internacionais. 

SERVIÇOS DE APOIO  
E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES

Em 2016 foi inaugurado o Polo Cultural Gaivotas-Boa-
vista, que providencia espaços de ensaio para teatro, dan-
ça e música, uma sala de formação, escritórios e aparta-
mentos para residências artísticas. Um ano mais tarde foi 
criada a Loja Lisboa Cultura, um espaço de atendimento 
que faculta informação e consultadoria aos agentes cultu-
rais e que estabeleceu para este fim protocolos de colabo-
ração com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Segurança Social, Fi-
nanças e Autoridade Tributária, Inspeção-Geral das Ativida-
des Culturais e Apoio Jurídico. Constitui ainda um infopoint 
da rede On the Move, dedicada à mobilidade internacional 
de artistas.

COMUNICAÇÃO  
E DIVULGAÇÃO DA OFERTA 

O apoio às artes performativas passa por divulgar e 
comunicar adequadamente a cada tipologia de públicos 
e nos múltiplos tipos de meios e suportes, a informação 
sobre o que acontece na cidade. 

Assim, a difusão da informação é feita não só por cada 
um dos equipamentos municipais, mas cabe também à 
CML facilitar a articulação da informação existente nas 
múltiplas plataformas de divulgação das diversas institui-
ções culturais da cidade (municipais ou não) e fomentar 
experiências de colaboração para a divulgação. A Agenda 
Cultural de Lisboa é o principal instrumento para concre-
tização deste objetivo, nas suas versões em papel e onli-
ne, mas também através de outros apoios municipais à 
divulgação (site CML, redes sociais, circuitos de MUPIs ou 
impressão de materiais na imprensa municipal).

APOIO  
À INTERNACIONALIZAÇÃO

A internacionalização é um propósito transversal 
às várias áreas artísticas e de intervenção do Pelouro da 
Cultura. No que diz respeito especificamente às artes 
performativas a estratégia municipal é feita através de:
• Ação dos teatros municipais que pertencem a redes de 

programação, criando oportunidades de intercâmbio 

internacional aos artistas da cidade e proporcionando, 
por outro lado, ao público da cidade, acesso a produ-
ções de artistas estrangeiros em Lisboa.

• Implementação de projetos específicos para a interna-
cionalização das artes performativas na cidade, e da ci-
dade, como o programa Artista na Cidade, ou residên-
cias internacionais.

• Criação de protocolos de natureza continuada ou pon-
tual com outras cidades, como é o caso do protocolo 
Paris-Lisboa, que permitiu a vários artistas de Lisboa 
apresentarem o seu trabalho na programação do festi-
val Chantiers d’Europe; ou a participação em festivida-
des de variadas cidades como Casablanca ou Barcelona 
(Festas da la Mercè).

• Por via da organização de grandes eventos internacio-
nais sendo o último exemplo desta vertente estratégi-
ca o título de Capital Ibero-americana de Cultura 2017 
que possibilitou um ano de presença de artistas ibero-
-americanos em praticamente todos os equipamentos 
culturais da cidade de Lisboa.

MUSEU DO FADO
O fado, considerado desde 2011 Património Imaterial 

da Humanidade pela UNESCO, constitui um eixo central 
da estratégia da CML para a área da música, colocada em 
prática através do Museu do Fado, equipamento criado 
em 1998, nos seus objetivos de divulgação, formação, 
internacionalização e programação. Em 2019 destaca-se, 
para além da programação regular, a celebração do cen-
tenário do nascimento de Amália Rodrigues.

AMEC
A CML assume, desde 1992, um papel ativo como 

membro fundador e financiador da AMEC, instituição 
cultural com o objetivo de divulgar e ensinar a músi-
ca clássica. A AMEC gere três orquestras – a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, a Orquestra Académica Me-
tropolitana e a Orquestra Sinfónica Metropolitana – e 
três estabelecimentos de ensino – a Academia Nacional 
Superior de Orquestra (ensino superior), o Conservatório 
de Música da Metropolitana (nível básico e secundário) 
e a Escola Profissional Metropolitana (ensino integrado), 
cumprindo, os objetivos de formação, empregabilidade 
e coordenação territorial.

A AMEC está localizada no antigo edifício da Stan-
dard Elétrica, em Alcântara, propriedade da CML. 
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APOIO À PRODUÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA

Ao abrigo do regulamento de atribuição de Apoios 
do Município de Lisboa, a CML tem vindo a apoiar finan-
ceiramente a produção cinematográfica (longas, curtas 
e documentários), com valores que vão dos 15.000€ aos 
150.000€ por projeto. O número de filmes apoiados é 
muito variável, pois os calendários de produção podem 
prolongar-se e, muitas vezes, a sua execução ultrapassa 
o ano civil de atribuição do apoio.

Os filmes apoiados são, na sua maioria, cinema de 
autor que contribua para a promoção de Lisboa ou que 
compreenda filmagens na cidade.

Os apoios não financeiros atribuídos passam pela 
cedência de espaços, isenção de taxas por mérito cultu-
ral e divulgação.

APOIO A ESPAÇOS  
DE EXIBIÇÃO 

A tendência que se verificou no final dos anos 90 e 
início do século com as possibilidades das novas formas 
de distribuição de cinema e domínio dos grandes grupos 
do audiovisual levaram ao encerramento da quase tota-
lidade das salas de cinema históricas da cidade.

A CML entende que, como forma de assegurar o 
equilíbrio e a diversidade da oferta, deve facilitar e 
apoiar a existência de espaços de exibição alternativa 
de cinema. Atualmente são apoiados neste contexto os 
cinemas Ideal, Nimas e Monumental.

APOIO E PARCERIAS 
ESTRATÉGICAS COM FESTIVAIS 
DE CINEMA DA CIDADE

A CML atua como agente direto na promoção e de-
senvolvimento dos festivais de cinema que pontuam o 
calendário anual da cidade com programação de cinema 
dos mais variados géneros e proveniências, estabelecen-
do parcerias estratégicas com as entidades responsáveis 
pela sua organização. Importa nesse sentido zelar para 
que essa oferta não seja redundante e que cada um des-
tes festivais desempenhe um papel diferenciador e se 
afirme no espectro geral da programação da cidade e na 
sua vertente de formação de públicos. 

Os festivais de cinema cumprem os seguintes obje-
tivos: 
• Complementar a oferta do circuito comercial
• Estimular o consumo de filmes e a fruição cultural
• Promover a diversidade e qualificação da oferta 
• Promover a produção e difusão cinematográfica 
• Reforçar a dimensão cosmopolita e internacional de 

Lisboa e estimular a sua afirmação e integração nos 
circuitos internacionais

VIDEOTECA MUNICIPAL
A Videoteca Municipal constitui um importante 

pilar na estratégia da CML para o cinema e audiovisual 
dedicado à investigação, arquivo e programação. Assim, 
constituem a atividade da Videoteca a criação e conser-
vação de um arquivo de imagens em movimento sobre 

CINEMA E AUDIOVISUAL
Tendo em conta que as competências para o desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais 
estão estabelecidas a nível nacional, nomeadamente através da ação do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), a 
estratégia da CML para o cinema assenta numa lógica de complementaridade à missão do ICA, junto das estruturas 
com sede em Lisboa. Assim, a CML procura garantir o equilíbrio e diversidade da oferta do circuito comercial de 
distribuição e de exibição e promover Lisboa como destino de filmagens, capacitando a dinâmica económica gerada 
pela indústria do cinema nacional e internacional na cidade.

O Cinema São Jorge é o equipamento vocacionado para a exibição de cinema por excelência, sendo a casa de 
acolhimento da maioria dos festivais de cinema da cidade e de estreias de filmes nacionais e internacionais.

Assim, a estratégia para a área do cinema da CML assenta principalmente em cinco vertentes:
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Lisboa, através da produção de documentários e de 
diversos conteúdos audiovisuais, a instituição de um 
fundo videográfico de obras autorais com enfoque na 
cidade de Lisboa fomentando a consulta, o estudo e a 
investigação científica nas áreas do cinema e do vídeo, 
e ações de programação cinematográfica (ex: Festival 
Traça, Topografias Imaginárias). Outros equipamentos 
incluem programação pontual de cinema, destacando-
-se os eventos no espaço público com mostras de cinema 
sazonais e temáticas (ex: Cinecidade). 

LISBOA FILM COMMISSION
A Lisboa Film Commission (LFC) foi criada em 2012 

com o propósito de agilizar os procedimentos de filma-
gens em Lisboa e de promover a cidade de Lisboa como 
destino de filmagens a nível internacional.

A LFC assegura o acompanhamento e a agilização 
dos procedimentos de filmagens em Lisboa, prestan-
do às empresas e aos profissionais do cinema e do au-
diovisual, nacionais e estrangeiros, os esclarecimentos 
necessários e facilitando a resolução de problemas que 
possam surgir durante a realização das produções, no-
meadamente licenciamentos, escolha de locais, media-
ção entre instituições envolvidas, etc.

Para tal, foi criado um balcão único e especializado 
para a entrega de pedidos de filmagens com um período 
de resposta obrigatório de três dias úteis.

Compete ainda à LFC a promoção dos recursos natu-
rais, históricos, culturais, humanos e técnicos da cidade 
de Lisboa, enquanto destino privilegiado para a realiza-
ção de produções cinematográficas e audiovisuais. 
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
A saturação da ocupação do espaço público no cen-

tro histórico leva-nos a privilegiar novas centralidades, 
criando novos focos de programação em áreas periféri-
cas, concretizando assim o duplo propósito de propor-
cionar maior acesso a públicos de outras zonas da cidade 
e de dar a conhecer esses territórios aos restantes públicos.

QUALIFICAÇÃO DA OFERTA
Sendo na sua maioria gratuitas e para grandes au-

diências, as propostas apresentadas pelo Pelouro da 
Cultura devem promover a qualidade artística da pro-
gramação, nomeadamente através da abordagem de 
temas pertinentes e atuais, fomentadores de cidadania, 
e da garantia de condições técnicas e de produção aos 
agentes parceiros.

ACESSO E CAPTAÇÃO  
DE NOVOS PÚBLICOS

A captação de novos públicos, através de uma pro-
gramação caracterizada pela gratuitidade e pela dimen-
são da escala, permite estimular a criação e promoção 

artística, a inclusão das comunidades na organização 
dos eventos, e potenciar o diálogo entre a cidade e os 
seus mais variados públicos, aumentando assim a aces-
sibilidade à Cultura. 

DIVERSIDADE 
A diversidade na programação em espaço público 

inclui manifestações culturais tradicionais, a participa-
ção de comunidades locais e a comemoração de efemé-
rides em grandes eventos públicos ou em pequenos e 
médios eventos, espelhando a riqueza da população que 
habita os espaços da cidade. 

ESPAÇO PÚBLICO
O espaço urbano público é por excelência um local de encontro, de vivência coletiva e de aprendizagens várias. 
A apropriação de um lugar público pela sua população torna-o elemento criador de sentido identitário, de 
posicionamento individual e coletivo em relação ao passado, presente e futuro, sendo igualmente um meio de 
provocar o encontro com as artes e a Cultura. 

Nesse sentido, há uma aposta forte do Pelouro da Cultura na dinamização do espaço público, através da 
programação cultural e da valorização do património histórico e da memória.

Ao longo do ano, a EGEAC organiza vários momentos culturais que levam música, teatro, dança, cinema,  
literatura e poesia às ruas da cidade organizados em grandes ciclos: Festas de Lisboa, Lisboa na Rua,  
Abril em Lisboa, Desfile do 1.º de Dezembro, Natal em Lisboa e Passagem de Ano.

A Direção Municipal de Cultura contribui também para esta área quer através da Divisão de Ação Cultural na 
coorganização de vários projetos como o Festival Todos, Feira do Livro, Lisboa a Sorrir, Sons pela Cidade, Dia 
Nacional das Coletividades e das Casas Regionais; quer através do Departamento de Património Cultural com a 
ação da Galeria de Arte Urbana e da Divisão de Salvaguarda do Património Cultural, na promoção  
da Arte Pública.

A concretização destas atividades é enquadrada pelas seguintes orientações estratégicas:
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LIVRO E LEITURA
A política pública de promoção das bibliotecas, do livro e da leitura assenta no livre acesso à Cultura, à informação e 
ao conhecimento, na promoção da diversidade de oferta e na política de preservação da memória, ligada a vultos da 
literatura nacional como Fernando Pessoa e José Saramago.

Esta estratégia desenvolve-se a partir dos seguintes eixos:

REDE DE BIBLIOTECAS  
DE LISBOA

A Rede de Bibliotecas de Lisboa (Rede BLX) integra 
18 bibliotecas, 11 das quais geridas pela CML e sete ge-
ridas pelas Juntas de Freguesia. O Programa Estratégico 
Biblioteca XXI é o documento orientador da Rede BLX, 
aprovado pelo executivo municipal em maio de 2012, e 
assenta no conceito de bibliotecas de terceira geração, 
segundo o qual as bibliotecas não são apenas um re-
positório de publicações, devendo também promover 
o acesso ao conhecimento em todos os seus suportes e 
funcionar como autênticos espaços de desenvolvimen-
to comunitário e de aprendizagem ao longo da vida, 
atuando como parceiras na promoção da cidadania e da 
multiculturalidade, desempenhando um papel catalisa-
dor e de liderança nas comunidades locais, de que cons-
tituem um recurso-chave.

As bibliotecas municipais disponibilizam novos ser-
viços dirigidos a diferentes públicos, nos domínios da 
promoção da leitura e do acesso à Cultura em geral, mas 
também da formação, da promoção das literacias, no-
meadamente nos domínios da informação tecnológica, 
digital, científica, visual, financeira, facilitando o relacio-
namento com as instituições administrativas nacionais, 
regionais e locais. 

O Programa Estratégico Biblioteca XXI tem como 
base o conceito operativo de rede, o que significa que 
cada equipamento/biblioteca não constitui uma unida-
de em si, mas faz parte integrante de um conjunto de bi-
bliotecas que se articulam entre si e se complementam, 
sob coordenação centralizada da CML. A gestão centra-
lizada garante, a nível macro, a implementação de polí-
ticas, serviços e sistemas comuns a todas as bibliotecas 
municipais, bem como a mesma qualidade de serviços 
e uma maior diversidade da oferta prestada, otimizando 
meios, permitindo ganhos de escala, partilhando servi-
ços e recursos materiais e humanos.

São políticas comuns as relativas à gestão da co-
leção, catalogação, normas de utilização dos serviços 

públicos, sistema de gestão de bibliotecas, empréstimo 
inter-bibliotecas, serviço de promoção das literacias, 
gestão centralizada de recursos. 

FEIRA DO LIVRO
Coorganizada pela autarquia e pela Associação Por-

tuguesa de Editores e Livreiros, a Feira do Livro é o maior 
evento cultural de Lisboa, contando anualmente com 
apoio financeiro e não financeiro do Pelouro da Cultu-
ra. A edição de 2018, por exemplo, acolheu o número 
recorde de 294 stands e registou quase meio milhão de 
visitantes. 

APOIO À EDIÇÃO  
E PUBLICAÇÃO

A política da CML de promoção das bibliotecas, do 
livro e da literatura contempla também o apoio à edição 
e publicação de obras sobre a cidade de Lisboa com ma-
nifesto interesse cultural, no termos do Regulamento de 
Atribuição de Apoios pelo Município de Lisboa.

FESTIVAL LITERÁRIO
A partir de 2020 terá início o Festival Literário 5L, 

um evento literário regular, de dimensão internacional, 
que celebra a língua, os livros, a literatura, as leituras e 
as livrarias em Lisboa. Será promovido pelo Pelouro da 
Cultura em toda a cidade, através da sua rede de biblio-
tecas, em articulação com os serviços municipais e as en-
tidades que se considerem relevantes, designadamente 
escolas, universidades, freguesias e outros parceiros, en-
volvendo a população local e garantindo a diversidade 
artística, diferenciação de géneros e distintos públicos.

CASA FERNANDO PESSOA 
A Casa Fernando Pessoa – equipamento municipal 

gerido pela EGEAC – tem como missão-chave a disponi-
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bilização do legado do escritor, cujo espólio documental 
constitui ’tesouro nacional’. Os livros que pertenceram a 
Pessoa são o maior acervo do espaço que, ao dar a co-
nhecer também a obra do poeta, se apresenta como um 
lugar de encontro e de reflexão sobre a criação literária. 
Além da Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, a Casa 
acolhe também uma biblioteca pública, especializada 
em Pessoa e em poesia mundial. É um espaço aberto à 
comunidade e à colaboração com parceiros, que traba-
lha também com estudantes de todos os níveis de ensi-
no – do pré-escolar ao superior –, procurando aproximar 
a literatura e a poesia dos vários públicos. Simultanea-
mente, acompanha a pesquisa e o novo conhecimento 
sobre a obra de Pessoa, através da colaboração regular 
com investigadores. 

FUNDAÇÃO JOSÉ SARAMAGO / 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

Cabe ainda referir a Fundação José Saramago – pes-
soa coletiva privada com estatuto de utilidade pública – 
que tem como missão divulgar a obra do único Prémio 
Nobel português da literatura. Não sendo propriedade 
municipal, nem estando sob gestão municipal, está ins-
talada na Casa dos Bicos desde 2008, altura em que a 
utilização deste imóvel foi cedida pela CML à Fundação, 
dado o interesse cultural da mesma. A ação da funda-
ção – assente na realização de conferências e colóquios, 
parcerias e intercâmbios, e outros eventos que assentam 
em diversas formas de expressão artística – desenvolve-
-se quer a nível nacional, quer internacional. Acolhendo 
a vasta biblioteca de José Saramago – com destaque para 
todas as suas obras editadas – o espaço aposta também 
na vertente pedagógica e na formação de públicos.
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MUSEUS E MONUMENTOS
A cidade de Lisboa mantém uma elevada concentração de espaços museológicos tutelados por instituições com inte-
resses e escalas territoriais diferentes. De entre estes espaços, os que estão sob tutela da Câmara Municipal de Lisboa, 
à exceção do MUDE, gerido pela DMC, são da responsabilidade da EGEAC e dividem-se em três tipologias. 

Museus e monumentos que se referem a identidades, memórias ou circunstâncias históricas da cidade: 

• Museu de Lisboa: com cinco núcleos – Palácio Pimenta, Teatro Romano, Santo António, Casa dos Bicos e Torreão 
Poente da Praça do Comércio. Está prevista a criação de mais dois núcleos: o das Galerias Romanas e o da Manuten-
ção Militar, dedicado ao património industrial

• Castelo de S. Jorge 
• Padrão dos Descobrimentos 
• Museu do Aljube – Resistência e Liberdade
• Museu do Fado

Museus que abordam formas de expressão artística e/ou coleções com coerência temática e relevância patrimonial 
reunidas por cidadãos de Lisboa:

• Museu Bordalo Pinheiro
• MUDE – Museu do Design e da Moda 
• Museu da Marioneta

Espaços dedicados a autores e artistas de relevância nacional e com forte ligação à cidade:

• Atelier-Museu Júlio Pomar 
• Casa Fernando Pessoa

Cada um destes equipamentos desenvolve a sua atividade a partir dos seguintes eixos:

SALVAGUARDA, ESTUDO  
E DIVULGAÇÃO DAS COLEÇÕES

Os museus são instituições organizadas para garan-
tir um destino unitário ao conjunto dos bens culturais 
à sua guarda, bem como a sua valorização através do 
estudo e investigação, incorporação, inventário e docu-
mentação, conservação, interpretação, exposição e di-
vulgação, com objetivos científicos, educativos e lúdicos.

No setor dos museus e monumentos o trabalho de 
investigação é fundamental para as inúmeras colabo-
rações com outros centros de investigação e entidades, 
com as quais partilham território ou temáticas, desen-
volvendo um maior conhecimento relativamente ao 
património à sua guarda, bem como para a constituição 
de exposições temporárias que completem, ou comple-
mentem, o que é exibido de forma permanente em cada 
equipamento e que permitem, não só alargar o conheci-
mento e a comunicação das coleções patrimoniais, mas 
também tratar de temas inéditos e atuais da cidade. 

ATRAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO  
E FIDELIZAÇÃO DE PÚBLICOS

Os equipamentos municipais têm especial atenção 
ao público local, quer por via da programação, quer pela 
gratuitidade nas manhãs de domingos e feriados. Para 
além do público escolar, a quem é dedicado grande par-
te do trabalho de serviço educativo, com vista à instiga-
ção de gosto e interesse cultural, estão a ser delineadas 
estratégias de fidelização e ampliação de públicos (cria-
ção de cartão de acesso à Rede Museológica municipal, 
parcerias com IPSS, escolas e outras instituições de pro-
ximidade), tendo em vista a ampliação e, nalguns casos, 
a personalização das visitas aos equipamentos culturais.

O município tem ainda em conta o crescente núme-
ro de turistas pelo que também os conteúdos têm vindo 
a adaptar-se a novas línguas e linguagens, assim como a 
promoção dos equipamentos se tem diversidicado para 
cativar o interesse dos que visitam a cidade de Lisboa.
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INTERNACIONALIZAÇÃO
Tem sido desenvolvido um importante trabalho 

com vista ao reconhecimento internacional do patri-
mónio material e imaterial da cidade de Lisboa. Assim, 
podemos encontrar os museus a aderir e potenciar mo-
vimentos internacionais de valorização, tais como o Dia 
Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Mu-
seus, com programação própria que merece divulgação 
internacional, mas também a petição de empréstimo 
de peças dos museus municipais para exposições no es-
trangeiro. 

Existem ainda evidências deste trabalho de interna-
cionalização nas referências ao Museu de Lisboa nas pu-
blicações do CAMOC – Comité Internacional para as Co-
leções e Atividades dos Museus de Cidade; na devoção 
que traz ao núcleo dedicado a Santo António milhares 
de turistas; na investigação e valorização do património 
romano de diferentes países e academias que se faz em 
conjunto com o núcleo do Teatro Romano; na itinerân-
cia internacional de exposições do Museu do Fado ou do 
MUDE; ou ainda na articulação que o Museu do Aljube 
faz com os Museus de Memória no universo ibero-ame-
ricano.
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PATRIMÓNIO
Estando o conceito de património em contínua evolução, o município de Lisboa está consciente da necessidade de 
conservar, estudar, preservar e comunicar o seu passado, mas também de preparar o futuro, salvaguardando o patri-
mónio contemporâneo, reflexo dos valores, crenças, saberes e tradições em permanente mutação, numa perspetiva 
inclusiva e participada, respeitando a diversidade cultural.

O trabalho realizado na área do património material e imaterial, seja de tipologia arquivística, arqueológica, de arte 
pública (escultórico, azulejar ou edificado), é articulado com os eixos de trabalho dos museus e monumentos sob a 
gestão municipal e seguindo uma política de concretização de ações de conservação, salvaguarda e divulgação do 
património cultural, com medidas consistentes que resultem em ações práticas para a cidade e para o seu desenvol-
vimento e dinamização.

Assim, a estratégia assenta no trabalho combinado dos equipamentos e serviços municipais: Departamento de Pa-
trimónio Cultural; Arquivo Municipal de Lisboa – Geral, Histórico, Fotográfico e Videoteca; Divisão de Salvaguarda do 
Património Cultural, através da inventariação e classificação de Monumentos de Interesse Municipal, arte pública e 
valorização de equipamentos culturais do município, Programa de Investigação e Salvaguarda do Azulejo de Lisboa 
(PISAL) e Banco Municipal do Azulejo; Gabinete de Estudos Olisiponenses; Centro de Arqueologia de Lisboa; Núcleo 
de Estudos do Património; Núcleo de Toponímia; Divisão de Promoção e Comunicação Cultural através do programa 
de Visitas Comentadas e Itinerários de Lisboa, refletido em eixos comuns de atuação e em projetos temáticos trans-
versais. 

Cada um dos equipamentos e serviços dedicados ao património da cidade tem as suas especificidades técnicas e 
científicas que implicam a utilização de recursos humanos e materiais especializados, o que requer um grande inves-
timento humano e financeiro. Desta forma o município assegura a qualidade do trabalho executado na colocação, 
proteção, conservação e restauro das obras de arte pública da cidade; na valorização do património azulejar, em ar-
ticulação com os demais serviços municipais e entidades externas; na proteção, conservação e divulgação do patri-
mónio arquivístico; no estudo e na investigação histórica e científica da cidade de Lisboa; na qualificação da rede de 
equipamentos culturais municipais, em articulação com os demais serviços municipais; na valorização da memória 
através da gestão da toponímia, todas, tarefas essenciais ao cumprimento pleno da missão patrimonial de cada um. 

São considerados eixos de trabalho: 

PRESERVAÇÃO  
E SALVAGUARDA 

Promover a proteção da memória coletiva e conser-
vação do património faz-se através da recolha, guarda, 
tratamento, preservação e divulgação relativa à memó-
ria da cidade e da promoção da gestão integrada da do-
cumentação do município; da reabilitação e valorização 
dos equipamentos culturais; da inventariação e classifi-
cação de imóveis como Monumentos de Interesse Mu-
nicipal; da conservação e restauro de arte pública: esta-
tuária e azulejaria; da gestão dos recursos arqueológicos 
e da salvaguarda da informação arqueológica de Lisboa. 
O município tem desenvolvido a consciência e o respeito 
pelos vestígios de outros tempos, viabilizando, sempre 

que possível, a sua integração na sociedade contempo-
rânea e garantindo a sua perenidade.

ESTUDO E INVESTIGAÇÃO
Realização de estudos de investigação científica, 

próprios ou em colaboração com outras entidades mu-
nicipais, nacionais ou estrangeiras, públicas e privadas, 
academias e outros com os quais partilha responsabili-
dades patrimoniais, por questões de temática ou de ter-
ritório. Debruçando-se sobre os respetivos acervos, ana-
lisam e produzem conteúdos e narrativas de referência, 
contribuindo para um melhor conhecimento da cidade 
e permitindo que esse mesmo conhecimento seja poste-
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riormente trabalhado e divulgado em diferentes supor-
tes e para diferentes públicos.

Este trabalho, transversal a todos os equipamentos 
dedicados ao património da cidade, é ainda potenciado 
através da criação de projetos como o Lisboa Romana ou 
Lisboa Islâmica, o LXConventos, o Hospital de Todos os 
Santos ou os projetos relacionados com a memória, mais 
direcionados para o património imaterial e para o traba-
lho com as comunidades, e que se dedicam ao estudo 
temático com o fim último de produzir uma rede de co-
nhecimento alargada e de convergência de sinergias e 
visões sobre o património comum. 

VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Os diferentes equipamentos, serviços e projetos mu-

nicipais têm como preocupação dar a conhecer o patri-
mónio à sua guarda e a valorização do mesmo. Para tal, 
o município assegura o acesso ao património municipal 
e às coleções visitáveis, assim como ao conhecimento 
produzido, traduzido na organização de exposições, 
congressos, conferências, produção de artigos especia-
lizados, visitas, consulta a documentação, comunica-
ções, edições e publicações, para além de ações de ser-
viço educativo. Neste âmbito referem-se as publicações 
municipais especializadas Revista Rossio e Cadernos do 
Arquivo Municipal, ambas referenciadas pela qualidade 
dos artigos produzidos, bem como pelo vasto programa 
de itinerários culturais e visitas guiadas na cidade.
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TRANSVERSAIS

As questões relacionadas com a acessibilidade aos 
equipamentos e espaços, à programação e ao patrimó-
nio cultural, geridos pelo Município de Lisboa através da 
Direção Municipal de Cultura e da EGEAC, são transver-
sais e prioritárias.

 A acessibilidade é hoje entendida como uma ques-
tão de direitos humanos reconhecidos nas leis de vários 
países do mundo – o direito à igualdade de oportunida-
des, à não discriminação, à inclusão e à participação em 
todos os aspetos da vida em sociedade. 

É imprescindível planear e executar estratégias e ações 
que permitam, tão rápido quanto possível, assegurar que 
todos os cidadãos possam ter acesso à fruição cultural.

Tem havido um trabalho continuado de melhoria de 
condições de acessibilidade aos equipamentos culturais 
para que se tornem de facto inclusivos. O trabalho têm-
-se estruturado considerando a existência de níveis de 
barreiras: físicas, intelectuais e sociais.

O primeiro nível, porventura, o mais exigente do 
ponto de vista dos recursos necessários, implica o le-
vantamento exaustivo das necessidades de intervenção 
e alterações aos equipamentos, permitindo que cada 
indivíduo, independentemente das suas condições es-
pecíficas, aceda aos espaços e usufrua dos conteúdos 
ali partilhados; o nível das acessibilidades intelectuais 

prende-se sobretudo com a mediação e comunicação 
de conteúdos – barreiras que impedem ou dificultam 
o usufruto pleno da oferta cultural por todos, indepen-
dentemente de serem ou não especialistas, de terem ou 
não necessidades específicas e funcionalidades diversas 
ou limitações sensoriais; o terceiro nível de barreiras é o 
mais exigente e menos mensurável a um curto espaço de 
tempo – a necessidade de implementar ações que con-
tribuam para reduzir as desigualdades sociais – que po-
dem ou não estar associadas a dificuldades económicas, 
ao nível de escolaridade e à iliteracia – que constituem 
motivo de dificuldade de acesso aos espaços e à oferta 
cultural. Neste campo, a relexão sobre grupos com iso-
lamento social, grupos com desconhecimento de prá-
ticas e referências culturais e artísticas, a escassez de 
oferta cultural em determinados territórios e a falta de 
processos participativos alargados, merece aprofundada 
reflexão.

O compromisso de melhorar as acessibilidades aos 
espaços, equipamentos e conteúdos culturais deve estar 
no centro de todo o trabalho desenvolvido, concretizan-
do-se de diferentes formas, articuladas entre estruturas 
e sobretudo com outras áreas de acção municipal que 
nos permitam garantir um trabalho de qualidade e de 
referência nesta área.

ACESSIBILIDADES
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A Agenda Digital para a Cultura tem como objetivo 
a transformação digital do setor e a materialização de 
metas e objetivos que acompanhem a adaptação da so-
ciedade, e em particular do setor cultural, às mudanças 
sociais, tecnológicas, económicas e culturais que vive-
mos no século XXI.

A forma como criamos, distribuímos, acedemos 
e entendemos a Cultura foi radicalmente modificada, 
pelo que o serviço público prestado na área da Cultura 
deve ser transformado para acompanhar essa mudança 
de paradigma. 

A Agenda Digital oferece uma visão inovadora que 
aborda os desafios que tal transição implica, apostando 
na preservação digital do património cultural e expres-
sões artísticas, o acesso a bens e serviços culturais atra-
vés de ferramentas digitais, a promoção da inclusão e a 
participação cidadã, a capacitação dos profissionais do 
setor, internos e externos, a promoção da criação artísti-
ca e a promoção de indústrias culturais digitais.

Este instrumento de planeamento oferece diretri-
zes para o planeamento de ações a médio e longo prazo 
quanto ao uso de ferramentas digitais, para que os servi-
ços e equipamentos municipais possam configurar essas 
ações em consonância com os seus objetivos estratégi-
cos e com as novas dinâmicas culturais que emergem no 
cruzamento da cultura, inovação e tecnologia.

No que diz respeito à Agenda Digital para Cultura  
podemos identificar os seguintes eixos de trabalho:
• Preservação, pesquisa e difusão da Cultura 
• Desenvolvimento de competências digitais 
• Inclusão e participação social 
• Indústrias criativas e criação digital 
• Coordenação e reforço de diálogo entre estruturas 
• Infraestrutura tecnológica

São fatores cruciais à execução desta estratégia a 
participação e empenho dos vetores de governação do 
projeto e a capacidade de desenvolver uma estratégia de 
posicionamento da Cultura de Lisboa na EU e de acesso 
ao financiamento da CML e de agentes culturais.

AGENDA DIGITAL
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A comunicação na área da Cultura tem como objetivo 
a articulação das estruturas e equipamentos a trabalhar 
no setor e a materialização de metas e objetivos comuns, 
incentivando à criação de uma Cultura de melhoria contí-
nua dos processos, de alinhamento de visões e dinâmicas 
de trabalho e de agregador de boas práticas de trabalho. 

O Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa 
é um todo composto por diferentes e diversas faces, cujo 
foco maior deve ser global e comum. Os vários contribu-
tos devem ser tidos em conta e a aprendizagem através 
da avaliação das experiências e processos deve ser incen-
tivada. Também a utilização de dados estatísticos para a 
demonstração de evidências e de definição de estratégias 
deverá ser uma prática. Assim como o planeamento deve 
fazer parte do dia-a-dia de cada estrutura e equipamento.

A comunicação do Pelouro da Cultura estrutura-se, 
sobretudo, através dos seguintes meios e recursos: 
• Agenda Cultural de Lisboa: distribuição papel, digital e 

redes sociais, coordenada pela Divisão de Promoção e 
Comunicação Cultural /Direção Municipal de Cultura.

• Meios da Marca e Comunicação: site CML, redes sociais, 
revista Lisboa, rede de MUPIs, CML_All, da responsabi-
lidade do Departamento de Marca e Comunicação.

• Comunicação Social – local, nacional e internacional: 
a articulação com a imprensa pode ser efetuada por 
cada um dos equipamentos da EGEAC ou pela Divisão 
de Promoção e Comunicação Cultural de acordo com a 
atividade e/ou projeto em causa. Sempre que se con-
sidere tratar de um projeto estratégico para o Pelouro 
da Cultura e para o Município, o trabalho será acompa-
nhado pelo GVCVP, em articulação com o GPCML.

• Sites e redes sociais das estruturas e equipamentos.
• Meios e recursos pontuais: cada estrutura responsá-

vel pela comunicação planeia serviços ou recursos 
pontuais como distribuição, rede de MUPIs e outdoors 
externa, instalação de totens e stands informativos, 
mailling list de outras estruturas, desenvolvimento de 
campanhas, produção de materiais impressos ou mer-
chandising, etc. adequados aos objetivos de cada cam-
panha de comunicação. 

As estruturas dependentes da Direção Municipal de 
Cultura, assim como os equipamentos da EGEAC, devem 
procurar encontrar regularmente formas e mecanismos 
de articulação no planeamento, utilização e partilha de 
meios para que se reforce o diálogo e a eficácia do tra-
balho efetuado.

Em particular, podemos identificar como desafios 
para a área da comunicação a formação de equipas téc-
nicas qualificadas; a capacidade de resposta tecnológica 
adequada; a preocupação em potenciar o valor da Cul-
tura como área transversal ao desenvolvimento susten-
tável da cidade de Lisboa; o reforço no diálogo entre as 
estruturas municipais de Cultura e destas com os seus 
públicos.

As estruturas e equipamentos deverão estruturar, 
sempre que possível e adequado, a comunicação por 
projetos e tendo em conta as diferentes plataformas 
de comunicação, a gestão partilhada e responsável de 
tarefas e funções e a implementação de uma estratégia 
adequada aos diferentes perfis e interesses dos públicos. 
Devem também colaborar no sentido de construir, em 
conjunto, uma imagem global da Cultura na cidade de 
Lisboa de acordo com os objetivos estratégicos definidos 
para o mandato. 

COMUNICAÇÃO
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CRIATIVAS DE LISBOA

Hoje em dia é consensual que as atividades culturais 
têm consequências concretas na economia, sendo os in-
dicadores ligados ao impacto do setor cultural na econo-
mia dos países e das cidades um dos instrumentos mais 
valorizados aos olhos de outras áreas de intervenção e 
também pela opinião pública. No entanto, a ligação en-
tre Cultura e Economia continua a ser incipiente.

Com a consciência de que existem diferenças na 
abordagem, na linguagem e nos objetivos dentro do 
vasto universo das chamadas indústrias criativas, consi-
dera-se ser uma prioridade criar projetos de articulação 
entre as áreas da Cultura e da Economia (desde logo, foi 
um dos compromissos da Agenda 21 considerado me-
nos desenvolvido em Lisboa nos diagnósticos feitos no 
âmbito da Cidade-Piloto).

Em resposta ao surgimento da uma nova vaga de 
empreendedorismo e ao alargamento do universo de ar-
tistas individuais ou de coletivos de artistas que desen-
volvem a sua atividade de criação artística e cultural em 
modelos próprios da economia da cultura, o município 
de Lisboa criou novos espaços e serviços de capacitação 
e consolidação das condições de trabalho destas estru-
turas, disponibilizando um conjunto de recursos diretos 
e indiretos, materiais e imateriais, financeiros, não fi-
nanceiros e facilitadores, nomeadamente o Polo Cultu-
ral Gaivotas Boavista; Centro de Inovação da Mouraria, 
Fablab, Mercado de Santa Clara, Mercado do Bairro Alto.

De forma a estabelecer pontos de contacto, de expe-
riência e de partilha de recursos entre esta multiplicida-
de de serviços e espaços, consideramos relevante con-
gregar estas valências numa rede informal denominada 
Criativas de Lisboa.

Com a missão de dinamizar e valorizar os setores 
criativo e cultural da cidade e de divulgar os recursos dis-
poníveis, esta rede informal, promovida pelas Direções 
Municipais de Cultura e da Economia e Inovação, irá pro-
porcionar novas formas de aprendizagem e partilha de 
boas-práticas, respeitando integralmente a missão in-
dividual de cada um dos equipamentos que a integram 
numa lógica de complementaridade.
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Com o objetivo de colaborar na construção do pro-
grama Lisboa, Cidade Verde 2020, mas sobretudo fo-
cado nos compromissos portugueses para a área das 
alterações climáticas, como a assinatura do acordo de 
Paris, o Pelouro da Cultura está atento ao necessário cru-
zamento entre a Cultura e o Ambiente. 

No quadro da agenda do desenvolvimento susten-
tável da União Europeia, esta apresenta como objetivo 
aumentar o significado da Cultura nas políticas públicas 
de gestão urbana, nas suas características tangíveis e in-
tangíveis, recentrando o entendimento de que a Cultura 
é crucial para a aplicação de políticas de sustentabilida-
de, já que desenha o modo como encaramos os recursos 
naturais e sobretudo como construímos as relações com 
o outro. 

A Cultura pode ter um papel determinante na perce-
ção da gravidade das questões associadas às alterações 
climáticas e pode agir como inspiração ao conhecimento 
e à mudança das atitudes e práticas quotidianas. 

Assim, focamos a estratégia de ação em três vertentes:

PROGRAMAÇÃO
A programação cultural deve ser sensível à promo-

ção de compromissos para com as gerações futuras e 
potenciar temas ambientais como sendo as questões 
energéticas, a gestão de recursos, a ecologia, a biodiver-
sidade, a salvaguarda do património e recursos ambien-
tais, entre outros. 

Uma das linhas de trabalho é a colaboração com o 
setor das artes e performativo para, trabalhando com 
organizações e também profissionais independentes, 
incorporar a sustentabilidade ambiental nos seus traba-
lhos criativos e artísticos.

Também o apoio, quer logístico, quer financeiro, atri-
buído aos projetos de organizações ou particulares, deve 
proporcionar à comunidade criativa os recursos para a 
criação artística que permita sensibilizar diferentes pú-
blicos para as questões da sustentabilidade ambiental. 

PROJETOS EDUCATIVOS
Os equipamentos e serviços através dos seus pro-

gramas de Serviço Educativo, dirigidos aos diferentes 
públicos e faixas etárias, devem ter em conta a urgência 
do tema sustentabilidade ambiental, assim como para 
o papel determinante que a Cultura e os seus meios e 
recursos podem dar à implementação de melhores prá-
ticas individuais e coletivas. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  
E BOAS PRÁTICAS

A implementação de medidas de gestão de resíduos 
e eficiência energética nos equipamentos culturais deve 
ser uma prática a desenvolver, tendo em conta que a 
energia é a principal fonte de emissões de carbono no 
setor cultural. 

Internamente, podemos apontar como ganhos a oti-
mização dos recursos logísticos e humanos, a motivação 
na adoção de boas práticas e a melhoria de recursos fi-
nanceiros, normalmente, com retorno a um curto prazo. 
Para os públicos externos, é incrementada a perceção de 
qualidade e gestão do valor do serviço prestado, sensi-
bilizando-os e convidando-os a melhores práticas indi-
viduais.

CULTURA VERDE
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EDUCAÇÃO PARA A CULTURA

A ação do Pelouro na área da educação para a Cultu-
ra desenvolve-se, sobretudo, através do trabalho levado 
a cabo pelos diferentes serviços educativos das estrutu-
ras da Direção Municipal de Cultura e dos equipamentos 
da EGEAC. Estes focam-se sobretudo na partilha e divul-
gação do conhecimento e na capacitação dos diferentes 
públicos com quem trabalham.

Um dos projetos que resulta de uma clara intenção 
de capacitação de públicos e de uma política de educa-
ção para a Cultura é o projeto DESCOLA. Concebido pela 
Direção Municipal de Cultura e pela EGEAC, o projeto ar-
rancou no ano letivo de 2018/19 tendo como finalidade 
desenvolver as potencialidades educativas do patrimó-
nio artístico e cultural da cidade na sua relação com a 
comunidade escolar – escolas, professores e alunos. O 
projeto tem como preocupação responder aos desafios 
da educação cultural e artística, considerando as premis-
sas da política educativa atual, de base humanista, para 
orientar os seus eixos de intervenção. Destaca-se a este 
propósito a centralidade atribuída ao perfil do Aluno 
à Saída da Escolaridade Obrigatória (2017), referencial 
estruturante da educação básica e secundária dos pró-
ximos anos.

Enquanto projeto transversal, pretende articular e 
reorganizar a programação dos serviços educativos dos 
equipamentos de Cultura sob a tutela da EGEAC e DMC 
no referido contexto das atuais políticas educativas, en-
quadrando, caraterizando e construindo experiências 
que fazem apelo ao trabalho colaborativo entre profes-
sores, alunos e agentes culturais – designadamente os 
mediadores e artistas associados aos teatros, museus, 
bibliotecas e arquivos, entre outros – que integram 
este projeto. Trata-se de explorar as dinâmicas de edu-
cação não formal desenvolvidas no campo das Artes e 
da Cultura no intuito de contribuir para a formação da 
consciência cidadã na relação dos indivíduos com os di-
ferentes espaços de vida – espaços da família, da escola, 
da vida cultural e social e da sua ligação com a nature-
za – potenciando e enriquecendo as aprendizagens que 
ocorrem em contextos formais e informais.

No cumprimento destes desígnios, o DESCOLA tem 
vindo a apostar na requalificação e alargamento da 
oferta escolar através de uma série de medidas, desig-
nadamente a adoção de metodologias participativas de 
aprendizagem, maior e melhor articulação das ativida-
des educativas com conteúdos relevantes do currículo 
escolar; alargamento da oferta aos vários níveis de ensi-
no e abordagens temáticas transversais a partir de eixos 
prioritários da política municipal (por ex. Lisboa Capital 
Verde, Lisboa Romana, Lisboa Islâmica, etc.)

A par com a concertação da oferta escolar  foram de-
senvolvidos suportes e ações comuns de divulgação e co-
municação que contribuem para dar maior visibilidade e 
impacto à dimensão educativa dos equipamentos cultu-
rais da cidade, para sistematizar boas práticas na forma 
de aprofundar a comunicação com este público-alvo, e a 
que acresce a perspetiva global da oferta, uma vez que 
esta permite refletir e agir sobre questões de coerência e 
abrangência da programação. 

Eixos menos visíveis mas fundamentais do projeto 
DESCOLA prendem-se com a criação de alguns instru-
mentos de gestão e monitorização comuns – como por 
exemplo os guiões de atividades educativas, os inquéri-
tos de satisfação de públicos e os mapas de indicadores 
de atividade e audiência – a partir dos quais se pode ava-
liar o projeto tendo em mente a sua qualificação e de-
senvolvimento futuro. 
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OBSERVATÓRIO

As Estratégias para a Cultura da Cidade de Lisboa 
2017 apontavam de forma explícita a necessidade da ci-
dade recolher, sistematizar, estudar e produzir informa-
ção e conhecimento com base rigorosa e que pudesse 
contribuir não só para o debate cultural como também 
para a tomada de decisões políticas na área da Cultura.

O município através das estruturas da Direção Mu-
nicipal de Cultura e dos diferentes equipamentos da 
EGEAC recolhe já um conjunto diverso e rico de infor-
mações que importa agora analisar e tratar de forma a 
adequar aos objetivos de apoio à gestão e à governação 
da cidade.

Assim, torna-se urgente a tomada de consciência da 
importância da recolha de dados sistematizados e nor-
malizados na linguagem e tratamento, entre as diferen-
tes estruturas e equipamentos de Cultura, permitindo 
conhecer melhor as diferentes comunidades da cidade 
e da área metropolitana de Lisboa, os públicos de Cul-
tura, mas também aqueles que, eventualmente menos 
referenciados nestes trabalhos, constituem os novos e 
diferentes públicos da Cultura.

Paralelamente, é necessário acompanhar os indica-
dores de estudo das grandes cidades mundiais para que 
cada vez mais as decisões estratégicas de planeamento, 
programação e apoio à ação cultural possam ser basea-
das no valor inquestionável do conhecimento e da ciên-
cia.
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Pensar o território implica ter em conta as diversas 
escalas em que este se materializa – bairro, freguesia, ci-
dade, região – e o modo como elas se definem, articulam 
e diferenciam. É trabalhar as assimetrias geográficas, 
mas também as questões relacionadas com a mobilida-
de, os equipamentos e serviços existentes, as carências 
sociais e económicas, as práticas culturais, entre muitas 
outras, que transformam o território num tema trans-
versal e comum à atuação de todos os serviços e equipa-
mentos municipais.

Assim, é uma preocupação da Cultura criar uma 
cidade mais inclusiva e envolver as pessoas e as comu-
nidades locais através de práticas colaborativas que ga-
rantam o acesso igualitário de todos os habitantes da 
cidade. 

A estratégia do pelouro para esta área de trabalho 
divide-se em duas vertentes: 

DIMENSÃO LOCAL
Numa lógica bottom-up, é necessário escutar e com-

preender as necessidades dos cidadãos, do movimento 
associativo e dos coletivos numa perspetiva de cocriação 
e de planeamento participado e envolvente. Falamos de 
atores locais como as Juntas de Freguesia, as associações 
desportivas, recreativas e culturais, os equipamentos 
culturais privados, as associações de moradores, entre 
outras.

Falamos concretamente da expansão territorial da 
programação artística a áreas menos beneficiadas, di-
versificando a oferta e potenciando novas práticas cul-
turais, mas também a capacitação dos interlocutores 
locais, identificando e apoiando iniciativas culturais de 
base local e comunitária. 

É essencial que serviços e equipamentos trabalhem 
com as diferentes e diversas redes locais dispersas pelo 
território, estimulando hábitos de Cultura, mas também 
garantindo o acompanhamento às transformações nas 
dinâmicas urbanas culturais e ao aparecimento de novos 
atores culturais. São já muitos os exemplos deste traba-
lho como a ação da Biblioteca de Marvila, os testemu-
nhos recolhidos no projeto Vidas e Memórias de Bairro 
ou a ação de intervenção junto da Praça Rossio de Palma. 

Pretendem-se soluções diferenciadas para os diver-
sos territórios e comunidades, assentes em soluções de 
governança que podem ser igualmente distintas e que 
mobilizem as dinâmicas já existentes no território, crian-
do massa crítica, fomentando cruzamentos de públicos 
e rentabilizando eventuais espaços e recursos subutili-
zados. 

DIMENSÃO METROPOLITANA 
Uma outra vertente da ação da Cultura em Lisboa diz 

respeito à sua dimensão metropolitana e à capacidade 
da cidade de Lisboa de promover a articulação cultural 
entre os municípios da Área Metropolitana de Lisboa. 

Lisboa pode promover eventuais cruzamentos e 
densificações na articulação de conteúdos, na relação 
com os agentes culturais dos diferentes municípios me-
tropolitanos e construir pontes entre o Pelouro da Cultu-
ra com os demais municípios. São exemplos os projetos 
Lisboa Romana ou a Rota Memorial do Convento, mas 
também projetos de programação ligados à atividade 
da ARTEMREDE que trabalha a especificidade dos terri-
tórios através do apoio à criação artística, à programação 
cultural em rede, à qualificação e formação e às estraté-
gias de mediação cultural.

TERRITÓRIO & PROXIMIDADE
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