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01. INTRODUÇÃO
E ENQUADRAMENTO
ESTRATÉGICO
As atividades que a Direção Municipal de Cultura (DMC) se propõe executar em 2018 enquadramse, e decorrem, do conjunto de competências e atribuições que formalmente lhe foram
atribuídas nos termos das estruturas nuclear e flexível dos serviços do Município de Lisboa,
aprovadas, respetivamente, por deliberação da Assembleia Municipal de 28 de abril de 2015
e deliberação da Câmara Municipal de 1 de abril de 2015, publicadas no Diário da República, 2ª
série – nº 98 – 21 de maio de 2015 (anexo I).

Estão também alinhadas com as Grandes Opções do Plano para a Cidade de Lisboa 2018-2021,
com as Estratégias para a Cultura em Lisboa 2017, bem como com a Missão, Visão, Valores
e Objetivos Estratégicos definidos pelo Executivo Municipal, que se referem em seguida:
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No que diz respeito à estrutura orgânica, a DMC é composta pelo Departamento de Património
Cultural (DPC), que tem na sua dependência as Divisões de Arquivo Municipal (DAM) e de
Salvaguarda do Património Cultural (DSPC), e pelas Divisões de Ação Cultural (DAC), de
Promoção e Comunicação Cultural (DPCC) e da Rede de Bibliotecas (DRB). Estão ainda na
dependência direta da DMC o MUDE – Museu do Design e da Moda. Coleção Francisco Capelo,
e os Núcleos Jurídico, de Apoio Técnico, de Apoio à Gestão, de Recursos Humanos (Cultura.RH)
e a Equipa Transversal de Contabilidade, – ver organograma.
A DMC tem, à data de elaboração deste plano, sob a sua gestão 27 infraestruturas culturais
identificadas no organograma que se apresenta de seguida, que se materializam em 85 espaços
de fruição cultural para a cidade (anexo III).
Para a execução do plano de atividades que aqui se apresenta, esta estrutura orgânica conta
com 499 trabalhadores, os quais representam cerca de 6,7% do total da força de trabalho da
CML (em conformidade com a proposta de Mapa de Pessoal do Município de Lisboa para 2018).
Em termos orçamentais, e para a execução deste plano, a DMC dispõe, à partida, de um
orçamento de 23.022.556€, o qual representa 2,2% do orçamento total da CML. Finalmente
refere-se que todos os dados indicados neste plano têm como referência o mês de dezembro
de 2017.
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02

02. DIREÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA
Dentro do enquadramento estratégico já mencionado (ver página 3) pretende-se, em 2018, concretizar
e dar continuidade aos eixos de trabalho iniciados no mandato anterior, assim como identificar novas
linhas de trabalho, sobre as quais incidirá a ação da DMC no futuro próximo. É também a partir do
enquadramento estratégico que se definem os indicadores-chave de desempenho (KPI), que medem
a execução dos objetivos estratégicos, e os objetivos operacionais (OO), inscritos no Quadro de
Avaliação e Responsabilização (QUAR), os quais representam aos eixos de ação prioritários para o
conjunto de todas as unidades orgânicas que compõem a DMC – anexo II.

PL ANO DE ATIVIDADES 2018
AGENDA DIGITAL DA CULTURA
Eixo D | Cidade de cultura e abertura
OE1-Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

Para a definição de uma estratégia comum à DMC e à EGEAC, que vise incentivar a criação, divulgação,
difusão e consumo de conteúdos e serviços culturais digitais, tendo em conta práticas e tendências de
produção e de consumo digital, foi promovido um estudo de caracterização da presença digital da DMC
e da EGEAC. Apresentado o estudo foram então selecionados 5 projetos que se prevê implementar
prioritariamente durante o próximo mandato, a saber:
a) Lisboa Romana;
b) Portal Lisboa Cultura;
c) Programa de Formação e Literacia Digital;
d) Hemeroteca Digital;
e) Arquivo Municipal de Lisboa.

AGENDA 21 PARA A CULTURA
Eixo D | Cidade de cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial
OE5 - Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Desenvolver as etapas do programa de trabalho da organização internacional Cidades e Governos
Locais Unidos (CGLU), tendo em vista o cumprimento do programa Lisboa Cidade-Piloto Agenda 21
para a Cultura. Para a concretização deste programa está previsto, em 2018:
• Monitorizar a implementação de 4 medidas-piloto nas áreas identificadas como prioritárias a partir
do diagnóstico feito em 2016 e dos resultados dos workshops de autoavaliação relativos a cada um dos
nove compromissos da Agenda 21 para a Cultura, que se elencam de seguida:

a) Compromisso Cultura e Governança
Relativamente aos objetivos operacionais inscritos no QUAR, salienta-se a preponderância dos
objetivos de eficácia, sobretudo relacionados com concretização de iniciativas, que no seu conjunto
consubstanciam a oferta cultural da DMC aos munícipes.

Medida-piloto 1 - Diagnóstico e atualização das Estratégias para a Cultura em Lisboa (2009), tendo
em consideração os princípios da Agenda 21 para a Cultura e as alterações nas dinâmicas culturais e
territoriais da cidade. (informação mais detalhada na página 12)

No que diz respeito aos objetivos de eficiência, destaca-se a aposta na disponibilização de novos
ou renovados equipamentos culturais, que durante o ano de 2018 em muito contribuirão para a
qualificação do acesso à cultura na Cidade.

b) Compromisso Cultura e Educação

Por último, mas não de menor importância, sublinha-se a inscrição nos objetivos de qualidade a
aferição do grau de satisfação dos utilizadores dos equipamentos culturais.

Medida-piloto 2 - Literatura emergente para famílias: esta medida-piloto é direcionada a famílias
de pais adolescentes, com crianças entre os 9 e 36 meses, do território de Marvila. Este será um
trabalho continuado na Biblioteca de Marvila, em que durante 5 meses (10 sessões) serão trabalhadas
competências de leitura em estreito diálogo com a música, o teatro e a dança.

Assim sendo, elenca-se de seguida a totalidade das atividades previstas para 2018, associando-se a
cada uma o seu alinhamento com os Eixos de Governo da Cidade e com os Objetivos da DMC.
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c) Compromisso Cultura e Economia

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (OP)

Medida-piloto 3 - Lisboa Loja Cultura: esta medida-piloto consiste na criação de um posto de
atendimento especializado na área da cultura, direcionado aos agentes culturais da cidade. A partir
de parcerias com instituições competentes em matérias de finanças e segurança social. Será assim
assegurada informação atualizada, neste e noutros assuntos, com relevância para o setor, bem como
formação especializada aos agentes culturais (informação mais detalhada na página 57).

Eixo D | Cidade de cultura e abertura
Eixo E | Governação aberta, participada e descentralizada
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

d) Compromisso Cultura e Espaço Público
Medida-piloto 4 - Uma praça em cada Bairro: esta medida será concretizada pela adição da dimensão
cultural ao programa de reabilitação urbana do Departamento de Urbanismo, Uma Praça em cada
Bairro. Do conjunto de praças que serão reabilitadas foram escolhidas 3, onde a partir de um processo
de participação da população serão promovidos projetos culturais que pretendem introduzir no espaço
público a dimensão de pertença ao território onde se inserem estas praças.

Serão analisadas as propostas referentes ao OP 2018/2019 e elaborados os pré-projetos das propostas
consideradas elegíveis. Em simultâneo, será dada continuidade à execução dos projetos votados em
OP em anos anteriores. A saber:
• OP 2013/2014
a) Lata’65 - workshop de arte urbana para idosos: sensibilização da população idosa para a arte.
• OP 2014/2015
a) Pela Arte de S. Cristóvão - plano de divulgação associado à história da Igreja de São Cristóvão e ao
seu acervo artístico.

COLEÇÃO LISBOA
Eixo D | Cidade de cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

A DMC tem sob a sua gestão a Rede de Bibliotecas de Lisboa (BLX) e o Gabinete de Estudos Olisiponenses
(GEO), equipamentos que permitem o acesso a informação sobre a Cidade de Lisboa, embora de uma
forma dispersa em termos geográficos. Em 2012 iniciou-se o processo de integração da coleção de
monografias do GEO no catálogo das BLX, processo que ainda decorre e que permitirá aos munícipes
e interessados na temática olisiponense a pesquisa de documentação a partir de um catálogo único.
Em 2018 será dada continuidade aos trabalhos, através da constituição duma coleção olisiponense
para a cidade de Lisboa, que reunirá num único espaço a documentação municipal sobre Lisboa e que
vai permitir potenciar o estudo, a exploração e a descoberta da cidade.

• OP 2015/2016
a) Roteiro do Património da Zona Oriental de Lisboa - criação de um Roteiro do Património da Zona
Oriental de Lisboa que pretende contribuir para a divulgação e valorização da zona ribeirinha entre
Santa Apolónia e o Parque das Nações;
b) Carnide, somos nós!” – Implementação do projeto “Incubadora de Artes de Carnide”, que pretende
funcionar como um centro de formação e produção ligado às artes e ofícios tradicionais e ao design
de produto.
• OP 2016/2017
a) Dar Alma ao Adamastor – concessão de espaços para a mostra e comercialização de trabalhos
artísticos, com regulamento próprio, à semelhança do que acontece, por exemplo na Place du Tertre,
em Paris;
b) Oficinas comunitárias da memória nas BLX – Realização de oficinas comunitárias da memória nas
bibliotecas de Lisboa, com a participação dos residentes mais idosos de cada bairro. Nestas oficinas
partilham-se histórias de vida e memórias do quotidiano da cidade em décadas passadas e recolhemse fotografias, testemunhos e outros elementos que documentem o património material e imaterial. A
partir desse trabalho de partilha e recolha de informação será constituído um arquivo digital.

ESTRATÉGIAS PARA A CULTURA
Eixo D | Cidade de cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial
OE5 - Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

A execução deste estudo, que incluiu uma forte componente de participação – dos munícipes, dos
agentes culturais, dos técnicos da DMC e EGEAC – apresentando o resultado final um conjunto
de recomendações e medidas concretas, bem como um conjunto de indicadores para futura
monitorização, materializou-se na publicação do documento Estratégias para a Cultura na Cidade de
Lisboa 2017. A partir da análise do estudo serão selecionadas recomendações e medidas concretas
para implementação durante os próximos anos.
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REDES CULTURAIS
Eixo D | Cidade de cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais
OE5 - Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

• ARTEMREDE
A ARTEMREDE é um projeto de cooperação cultural com 13 anos de atividade ininterrupta, atualmente
constituído por 15 municípios, agregando e fazendo interagir cidades com diferentes escalas. Trabalha
a especificidade dos territórios através do apoio à criação artística, à programação cultural em rede, à
qualificação e formação e às estratégias de mediação cultural. No âmbito das atividades desenvolvidas
por esta rede pretende-se, em 2018:
- Promover a capacitação dos técnicos e agentes culturais do Município por via da participação em
ações de formação;
- Acolher projetos artísticos destinados a espaços não convencionais, cujo foco é o desenvolvimento
dos territórios por via do trabalho com as comunidades, com especial enfoque no trabalho com
adolescentes/jovens e adultos;
- Participar em projetos de âmbito internacional;
- Dar alguns passos na articulação Cultural à escala metropolitana – Lisboa não está, nem pode estar,
isolada das dinâmicas sociais, económicas e, claro, culturais, dos territórios que a envolvem – os quais se
podem materializar, eventualmente, num projeto com o envolvimento dos outros Municípios da Rede.

• World Cities Culture Forum (WCCF)
A World Cities Culture Forum (WCCF) é uma rede colaborativa de cidades globais, de âmbito
internacional, fundada em 2012 pelo Presidente da Câmara Municipal de Londres e que visa promover
a cultura como parte vital das políticas urbanas. No decorrer da sua atividade converteu-se numa
importante plataforma que permite aos líderes das cidades mundiais manterem ativa uma agenda
comum para o desenvolvimento de um futuro urbano sustentável através da cultura, portanto em
perfeito alinhamento com a Agenda XXI para a Cultura, da qual a Cidade de Lisboa é signatária.
Considerando que a promoção e a internacionalização da cidade de Lisboa são indissociáveis da
adoção de uma política de promoção da criatividade como fator de desenvolvimento sustentável,
reforçando a centralidade da cultura nas políticas urbanas pretende-se, em 2018, concretizar a adesão
de Lisboa à Rede WCCF.

i) a reconstituição, conhecimento histórico e divulgação da presença de Miguel de Cervantes na cidade
de Lisboa, um dos episódios menos conhecidos da biografia do génio literário espanhol; ii) a realização
de atividades conjuntas, que contribuam para o desenvolvimento das comunidades, nos domínios
científico, cultural, educativo, económico e turístico; iii) a concretização de programas específicos
que difundam a obra e a vida de Miguel de Cervantes, partilhados por diversas cidades, de modo a
converter Cervantes num dos eixos do seu desenvolvimento comunitário.
Para 2018 propõe-se que a DMC esteja representada na apresentação da RCC na FITUR – Feira
Internacional de Turismo, a realizar em Madrid, entre 12 e 21 de Janeiro, e que continue a atualizar
a página com a apresentação deste projeto que, com a colaboração do Departamento de Marca e
Comunicação, criou no sítio web da CML (Secção Cultura e lazer), disponibilizando informação sobre a
colaboração do município de Lisboa na RCC.

• União das Cidades Capitais Ibero-americanas (UCCI)
A União de Cidades Capitais Ibero-Americana é uma organização não-governamental de caráter
intermunicipal, sem fins lucrativos, cujo fim primordial é conseguir estabelecer um quadro que
constitua um modelo de convivência pacífica e desenvolvimento solidário, assim como a consolidação
de uma consciência que permita o melhor entendimento e a cooperação entre os povos no âmbito
ibero-americano. Foi no âmbito da atividade da Cidade de Lisboa nesta organização que, durante 2017,
se organizou a Capital Ibero-Americana de Cultura, cujo balanço será apresentado em 2018 na reunião
do Comité de Cultura, a realizar na cidade de La Paz, na Bolívia, no último trimestre do ano.
• Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU)
A organização Cidades e Governos Locais Unidos representa e defende os interesses dos governos locais
de todo os continentes, independentemente da dimensão das suas comunidades, tendo como missão
ser a voz unida e o defensor mundial dos governos locais democráticos promovendo os seus valores,
objetivos e interesses, por meio da cooperação entre governos locais da comunidade internacional. É
no âmbito da atividade da cidade de Lisboa nesta organização que se tem desenvolvido o programa
Agenda 21 para a Cultura descrito na página 13.

RELAÇÃO COM A COMUNIDADE ACADÉMICA
Eixo D | Cidade de cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial
OE5 - Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

• Rede de Cidades Cervantinas (RCC)
A 6 de abril de 2017, coincidindo com o final da Comemoração do IV Centenário da Morte de Miguel de
Cervantes (Alcalá de Henares, 29 de setembro de 1547 – Madrid, 22 de abril de 1616), criou-se em Alcalá
de Henares a Rede de Cidades Cervantinas, a primeira plataforma que reúne 15 cidades vinculadas à
vida e obra de Miguel de Cervantes, na Europa, África e América, e que pretende: a difusão da obra e da
vida de Miguel de Cervantes e a promoção do diálogo, do respeito pelo outro e da vontade de alcançar
sonhos e objetivos, eixos estratégicos para o desenvolvimento das suas comunidades. Além de Lisboa,
a RCC aglutina as cidades de Madrid, Barcelona, Cidade Real, Córdoba, Sevilha, Toledo, Valladolid, El
Toboso Esquivias, Argamasilla de Alba, Argel, Azul, Montevideo, e claro, de Alcalá de Henares.

Apesar do extenso trabalho que já tem vindo a ser realizado com a Academia em diferentes domínios,
pretende-se, em 2018, dar continuidade à definição de um modelo de colaboração que seja mais
continuado e estruturado e que se alargue a todos os serviços e equipamentos com potencial para
trabalhar com a Universidade. Pretende-se uma colaboração centrada na Cidade de Lisboa e na sua
história, mas também no seu presente e no seu futuro.

A colaboração de Lisboa na Rede de Cidades Cervantinas, assegurada pela DMC, tem como objetivo

16

17

DIREÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

PL ANO DE ATIVIDADES 2018

RELAÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA

Plano Municipal de Voluntariado

Eixo D | Cidade de cultura e abertura | Eixo E | Governação aberta, participada e descentralizada

Dar continuidade à vertente de Voluntariado Cultural, no âmbito do Programa Municipal de
Voluntariado, nomeadamente através do acolhimento de voluntários nos equipamentos da DMC, bem
como contando com o seu apoio em iniciativas específicas da Direção Municipal.

OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

Programa Municipal de acolhimento de Refugiados

OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Programa da responsabilidade do Pelouro dos Direitos Sociais, no qual a DMC continuará a contribuir para
as três fases do processo de reinstalação dos refugiados acolhidos: Acolhimento, Acompanhamento
e Integração.

Reforçar o relacionamento com as JF, consolidando o modelo de interação definido pela DRB
para a gestão conjunta das BLX, que será submetido a candidatura de Boas Práticas da A21C e está
identificado como Boa Prática no âmbito da Monitorização da Reforma Administrativa de Lisboa. Será
ainda garantida a continuidade das ações culturais de parceria com estas estruturas autárquicas de
proximidade, que estimulem a descentralização da oferta cultural na cidade e que envolvem de forma
generalizada todas as unidades orgânicas da DMC.

RELAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO AUTÁRQUICA
Eixo D | Cidade de cultura e abertura | Eixo E | Governação aberta, participada e descentralizada
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

A relação com os outros pelouros será também um eixo de trabalho prioritário, dando continuidade
ao trabalho de parceria, especialmente com os pelouros que trabalham matérias essenciais para o
desenvolvimento sustentável - economia e inovação, educação, ambiente, desenvolvimento local,
direitos sociais, orçamento participativo -, em projetos específicos em curso e explorando novas linhas
de trabalho conjunto:

•Educação
Promovendo a articulação com o Programa Serviços Educativos e com o projeto Incursões pela Arte (GAU).

• Economia e inovação
Dar continuidade ao envolvimento da DMC no Grupo de Trabalho economia e indústrias criativas,
envolvimento da equipa do DPC no desenvolvimento do cluster estratégico do Mar, Lojas com História,
envolvimento das BLX no desenho e acolhimento de espaços de experimentação – Making focado nas
áreas da música e videojogos);

• Habitação e Desenvolvimento Local
Programa BIP/ZIP

• Ambiente | Enova
Eficiência Energética: sustentabilidade dos imóveis tutelados pela DMC e EGEAC
Será dada continuidade ao projeto que pretende implementar medidas de promoção de boas práticas
de eficiência energética nos edifícios do Pelouro da Cultura (DMC e EGEAC).

Dar continuidade à participação da DMC no programa BIP/ZIP, através da atualização de conteúdos
para a Carta BIP/ZIP e da integração da equipa da DMC nos júris de seleção de projetos a financiar no
âmbito deste programa.

•Reforma Administrativa de Lisboa
Dar continuidade ao processo de monitorização da Reforma Administrativa de Lisboa, de acordo com
a periodicidade definida.

• Direitos sociais
Comissão Municipal para a igualdade
Assegurar a continuidade da presença da DMC na estrutura consultiva do Município de Lisboa que
promove a participação igualitária das cidadãs e dos cidadãos no planeamento, nas políticas e nas
decisões do Município que diretamente os afetam.

Plano Municipal para a Integração de Imigrantes de Lisboa
Assegurar a continuidade do envolvimento da DMC no plano desenvolvido pelo Núcleo da
Interculturalidade do Departamento para os Direitos Sociais, com vista à implementação do Plano
Municipal para a Integração de Imigrantes em Lisboa.

•Sistemas de Informação | Desporto | Relação com o Munícipe
Lisboa Aberta
A DMC participará no projeto Lisboa Aberta, iniciativa que pretende implementar uma política de dados
abertos do Município de Lisboa, os quais podem ser acedidos, utilizados, modificados e partilhados por
qualquer pessoa ou entidade, sem restrições de uso. É objetivo desta política potenciar a participação
dos cidadãos, incentivar a reutilização e partilha dos dados, estimular o empreendedorismo e a
inovação.

• Turismo cultural (Caminho de Santiago; Rota do Memorial do Convento).
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SERVIÇOS EDUCATIVOS
Eixo B | Mais escolas, mais qualificações, melhores escolas
Eixo D | Cidade de cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE6 – Promover a transversalidade da Cultura

Continuar a executar o Programa de Valorização e Requalificação dos Serviços Educativos que está
em curso desde 2014 e que tem como principais objetivos renovar, revitalizar e melhorar a oferta
de atividades culturais e educativas da DMC, colocando ao dispor dos munícipes e da cidade o
conhecimento e a reflexão crítica produzidos no âmbito desta Direção Municipal, bem como promover
uma gradual aproximação e alinhamento entre os Serviços Educativos da DMC e da EGEAC.
Neste âmbito, será concebido em 2018 o Programa Aprendizagens Criativas como um plano de ação
conjunto dos setores educativos do Pelouro da Cultura do Município de Lisboa - Direção Municipal de
Cultura e Empresa Municipal EGEAC, em parceria com o UIED - Unidade de Investigação em Educação
e Desenvolvimento da Universidade Nova de Lisboa.
O Programa Aprendizagens Criativas centrar-se-á na oferta educativa do Pelouro da Cultura para
o público escolar e resulta de um trabalho de prospeção local junto dos diretores, coordenadores e
responsáveis pelos setores educativos dos vários equipamentos culturais municipais, como teatros,
museus, monumentos, bibliotecas e arquivos, entre outros, e da sua ponderação num contexto mais
vasto de constrangimentos e oportunidades à escala global.
Acresce que o público escolar ganha hoje em dia força e oportunidade de trabalho com a recente
homologação do “Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória”, acordado numa base
humanista, assente na pessoa e na dignidade humana como valores fundamentais, e aponta
para formas de pensar e agir que estimulem a criatividade, o sentido crítico, a comunicação e a
colaboração, dentro e fora da escola.
Esta mudança de paradigma nas políticas da educação constitui uma oportunidade para estreitar
as relações entre a escola e os equipamentos culturais e para trabalhar, de forma dinâmica e
participativa, matérias inscritas no currículo escolar, assim como competências transversais que
estão para além da aquisição de conhecimento. São, acima de tudo, “hábitos da mente” que os
referenciais do Perfil do Aluno do Séc. XXI apontam como fundamentais na preparação dos alunos
para os desafios do futuro.
Desta forma, perspetiva-se a consolidação de um ecossistema de aprendizagens significativas,
a construir dentro e fora da escola, graças à utilização dos equipamentos culturais da DMC e da
EGEAC como recursos pedagógicos. Os mediadores dos vários equipamentos poderão, assim,
em colaboração com os professores, e através do Programa Aprendizagens Criativas, mobilizar o
potencial transformador das artes e da cultura para o desenvolvimento de estratégias educativas
criativas e motivadoras dos alunos.
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03. DEPARTAMENTO
DE PATRIMÓNIO
CULTURAL
O Departamento de Património Cultural (DPC) engloba na sua estrutura as Divisões de
Arquivo Municipal e de Salvaguarda do Património Cultural. Tem ainda a seu cargo a gestão
do Centro de Arqueologia de Lisboa (CAL), do Gabinete de Estudos Olisiponenses (GEO),
da Galeria de Arte Urbana (GAU), bem como dos Núcleos de Estudos do Património e Toponímia.

PL ANO DE ATIVIDADES 2018
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Neste primeiro ponto elencam-se os projetos transversais aos diversos serviços do DPC, nomeadamente o Centro de Arqueologia de Lisboa, o Gabinete de Estudos Olisiponenses e o Núcleos de Estudos e Projetos

• Ciclo de Colóquios História das Freguesias
Pretende-se dar início a um Ciclo de Colóquios promovidos pelo Gabinete de Estudos Olisiponenses
(GEO) e pelo Centro de Arqueologia de Lisboa (CAL) a realizar conjuntamente com as Juntas de Freguesia denominado Ciclo de Colóquios “História da Freguesia”. Para este ano propomos a Ajuda como
centro deste evento. (18 a 20 de Outubro).

• Projeto Lisboa Romana – Felicitas Iulia Olisipo
A descoberta de novas estruturas com valia monumental e de novas materialidades relacionadas com
a cidade durante o período romano, resultado do elevado número de intervenções arqueológicas,
aportam-nos para as vivências quotidianas dos seus antigos habitantes. Consequentemente, Lisboa
revelou-se a cidade com maior incidência de investigação e produção científica a nível nacional, o que
incrementou o conhecimento do que seria a cidade Felicitas Iulia Olisipo. Com este projeto, pretende-se estruturar Redes com outros parceiros, designadamente uma Rede Local e outra Metropolitana, complementadas com outras nacionais e internacionais, de forma a dar a conhecer este período
histórico, criando mais-valias ao nível do conhecimento, potenciando património, turismo, educação
e investigação entre outras, de uma forma articulada e inclusiva. Neste âmbito pretende-se em 2018:
a) Convidar parceiros públicos e privados a participarem neste projeto. Finalizar uma rede local de
parceiros que permita a visualização e divulgação dos vestígios deste período, designadamente as
realidades arqueológicas que foram identificadas no âmbito de operações urbanísticas e que foram
removidas ou aterradas, a partir de uma base digital acessível e do desenvolvimento de uma App para
os locais onde as mesmas ocorreram;
b) Promover e identificar linhas de investigação e de intervenção, em conjunto com cerca de cinco dezenas de investigadores de diversos centros de estudos académicos e de responsáveis por escavações
na cidade, desenvolvendo estudos e investigações acerca deste período da história de Lisboa;

A equipa do DPC é constituída por 234 colaboradores, mais 1 do que em 2017, dos quais 134 elementos
estão afetos à DAM e 15 à DSPC, sendo que os restantes 85 colaboradores estão afetos ao DPC e aos
equipamentos diretamente geridos pelo Departamento.
Para a gestão dos seus equipamentos e atividades o DPC dispõe de um orçamento de 1.185.959 €.
A atividade do DPC está enquadrada pelos Objetivos Estratégicos da DMC e pelas competências atribuídas a esta unidade orgânica (anexo I), tendo considerado na preparação do plano de atividades de
2018 as Grandes Opções do Plano para a Cidade de Lisboa 2018-2021 e as Estratégias para Cultura da
Cidade de Lisboa 2017.

PROJETOS TRANSVERSAIS AOS EQUIPAMENTOS DO DPC
Eixo 4 | Cidade de Cultura e Abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial
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c) Iniciar a criação de uma Rede Metropolitana que recrie o Antigo Municipium Felicitas Julia Olisipo,
alargando o âmbito geográfico deste projecto e potenciando o património arqueológico de época romana existente na Grande Lisboa;
d) Elaborar uma imagem agregadora para todo o projeto;
e) Lançar as bases de um site comum a todos os parceiros que sirva de repositório para os estudos e
investigação efectuados, assim como primeiro veículo de divulgação do projecto.

• Hospital Real de Todos-os-Santos
Colaborar no projecto de investigação sobre o Hospital Real de Todos-os-Santos do DPC e do Centro
de História d’aquém e d’Além Mar (CHAM-FCSH-UNL) e que conta como parceiros a Assembleia da
República, a Santa Casa da Misericórdia, o Arquivo Municipal a Torre do Tombo, o Centro Hospitalar
Lisboa Central, o Museu da Farmácia, o Museu da Saúde, o Museu de História Natural e da Ciência, o
Museu Nacional de Arqueologia e o Patriarcado de Lisboa com o objectivo de realização de uma exposição polinucleada, catálogo e colóquio, em 2019/20. Para 2018 está previsto:
a) Dar continuidade à investigação documental no Arquivo Municipal de Lisboa e no Arquivo Nacional
da Torre do Tombo;
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b)

Apoio científico e na definição de conteúdos para exposições das entidades parceiras;

c)

Divulgação da investigação para elaboração de textos pelos investigadores convidados.
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directamente com os arqueólogos que realizaram as escavações, reforçando o conhecimento sobre
o local onde residem, ou trabalham, gerando laços identitários entre o património descoberto e o que
ainda permanece oculto sob o subsolo que pisam.

• III Seminário Fragmentos de Arqueologia de Lisboa

3.1 CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE LISBOA
O Centro de Arqueologia de Lisboa (CAL) é um equipamento cultural municipal, polivalente e multidisciplinar, sede operacional das competências legais da Autarquia em matéria de Arqueologia. O seu
objetivo principal é dar um impulso forte à Arqueologia na cidade, à sua valorização e divulgação.

Tem como missão a promoção de uma estratégia de gestão de recursos arqueológicos do Município,
a potenciação da salvaguarda da informação arqueológica de Lisboa, a dinamização da investigação
do passado e a divulgação de aspetos da história do território municipal. Tem como finalidade dar visibilidade pública à Arqueologia e afirmar o seu papel na cidade, implementando intervenções e ações
educativas. Encontra-se disperso por 3 instalações distintas: edifício da Av. da Índia 166; ateliê na Rua
Augusto Abelaira (Rego) e instalações na Rua do Barão 12-A. Integra ainda dois espaços de Reserva
para Espólio Arqueológico, no Rego e em Pedrouços.
Atenta à crescente atividade arqueológica na cidade de Lisboa, a CML pretende implementar acções
que promovam a disseminação e rentabilização pública da imensa informação que é exumada a partir
do seu subsolo. Nesse sentido procede-se, entre outros, à realização de Sessões de Esclarecimento
Público, Seminários, Workshops e Exposições que beneficiando dos resultados proporcionados pelas
múltiplas intervenções arqueológicas, promovam a atualização do conhecimento e a partilha pública
das diversas materialidades e espólios que são acolhidos nos acervos municipais, porquanto a CML se
tem constituído como fiel depositária do património arqueológico descoberto no âmbito de trabalhos
arqueológicos decorrentes de operações urbanísticas.

Atividade de divulgação pública, de dois dias, desenvolvida em parceria com a Sociedade de Geografia de Lisboa sobre o tema das matérias-primas e produções atribuíveis ao seu território, com o título
Extrair e Produzir: dos primeiros Artefactos à Industrialização. (20-21 novembro, Auditório Adriano Moreira, Sociedade de Geografia de Lisboa).
Publicar as atas do II Seminário Fragmentos de Arqueologia de Lisboa – Meios, Vias e trajectos … Entrar e Sair de Lisboa, iniciativa realizada com a Sociedade de Geografia de Lisboa (30-31 maio 2017). O
lançamento deverá ocorrer no âmbito da realização da 3ª. Edição dos Fragmentos, no corrente ano.

• Fórum de Discussão
Organizar, em parceria com a Sociedade de Geografia de Lisboa, uma sessão vocacionada para a atividade arqueológica, que em 2018 incidirá sobre Coleções Públicas em Espaços Privados, dando continuidade ao Fórum de Discussão organizado em 2017 (2 maio, Auditório Adriano Moreira, SGL).

• Apontamentos de Arqueologia
Realizar um workshop no âmbito da atividade Apontamentos de Arqueologia, destinado ao público em
geral, subordinado a temas específicos das diferentes materialidades arqueológicas. Estes workshops
anuais, têm como objetivo promover o contacto com especialistas das diferentes matérias, dos quaisresultará a elaboração de uma pequena sebenta que será distribuída aos participantes, prevendo-se
que o tema este ano seja a Faiança.

Para 2018 foram consideradas para o plano de atividades as seguintes atividades e projetos.
• IX Congresso Internacional de Estudos Fenícios e Púnicos
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E OUTRAS INICIATIVAS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

Participar no IX Congresso Internacional de Estudos Fenícios e Púnicos com a apresentação de um
trabalho acerca de produção cerâmica na Idade do Ferro em Lisboa e as suas influências mediterrânicas, importando divulgar junto da comunidade científica internacional a ancestralidade de Lisboa
enquanto polo de contactos entre os mais diversos povos, colocando-a nos mapas da civilização ocidental de antanho (22-26 out., Mérida).

OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

• Mesa Redonda “Recomendações de boas práticas na gestão de espólios arqueológicos: recolha,
seleção e descarte”

• II Encontro de Arqueologia de Lisboa
Reunião de carácter científico, que tem por finalidade proporcionar aos profissionais de arqueologia
que atuam na cidade de Lisboa um espaço e uma oportunidade para divulgar o seu trabalho, através
da publicação das Atas do encontro que reunirão o resultado dos seus trabalhos nas múltiplas intervenções arqueológicas que ocorrem na cidade de Lisboa. (22-24 março, Teatro Aberto).

No âmbito da preparação de um documento com recomendações para o tratamento e gestão de
espólio arqueológico, que se pretende que venha a ser extensível a todo o território nacional, pretende-se através desta mesa Redonda, implementar um espaço para discussão e reflexão acerca do
mesmo, tanto pelos profissionais da área, como pela população em geral. Esta acção decorre de uma
parceria entre a CML e a Direcção Geral do Património Cultural, a que se associou a Associação dos
Arqueólogos Portugueses.

• Arqueologia no Bairro
Realizar entre 6 a 10 sessões de proximidade, de apresentação dos resultados das escavações arqueológicas junto à população local em articulação com as Juntas de Freguesias. Estes eventos constituem
verdadeiras Sessões de Esclarecimento, nas quais a população local é convidada a interpelar e interagir
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CONSERVAÇÃO E RESTAURO
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f) Internacionalização do projeto, com a participação da respetiva equipa no 19º Congresso Internacional de Arqueologia Clássica (22-26 maio, Colónia, Alemanha), cuja proposta de poster já foi aceite pela
organização do evento;

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

Assegurar intervenções de conservação e restauro em estruturas e espólio arqueológico, designadamente:
•Apoiar as intervenções arqueológicas realizadas no âmbito do Projeto de Estudo e Valorização do
Criptopórtico Romano de Lisboa (CRLx);

g) Concluir o Programa Preliminar de intervenção no espaço de acolhimento em articulação com a
Divisão de Salvaguarda de Património Cultural e o Museu de Lisboa;
h) Continuar o estudo dos espólios resultantes das intervenções arqueológicas já realizadas, assim
como das intervenções previstas para o corrente ano;

• Consolidação da estrutura da parede em taipa do Centro de Inovação da Mouraria (Quarteirão dos
Lagares);

• Carta da Atividade Arqueológica de Lisboa Georreferenciada

• Tratamento e restauro de peças do acervo que estão à guarda do CAL, no âmbito da sua missão no
que concerne à guarda e conservação do espólio que é depositado nas Reservas Municipais de Bens
Arqueológicos (Rego e Pedrouços), bem como de espólio para a realização de exposições e estudos.

Em articulação com a Divisão de Gestão de Informação Georreferenciada, dar-se-á continuidade ao
trabalho iniciado em 2016, através da criação de uma base de dados geográfica vocacionada para a atividade arqueológica em Lisboa e para os resultados obtidos. Este instrumento, alicerçado no Geoportal, permitirá:

ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO

a) Articular a gestão patrimonial com a gestão urbanística da cidade e dos seus recursos;

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

• Estudo e Valorização do Criptopórtico Romano de Lisboa – CRLx
Criar um novo acesso, mais confortável, seguro e inclusivo, assim como dar continuidade ao estudo
desta estrutura romana, descoberta no subsolo da Baixa de Lisboa, em 1771, na sequência do Terramoto de 1755 e posterior reconstrução da cidade. O criptopórtico tem sido objeto, ao longo do tempo,
de múltiplas interpretações quanto à sua função original e que está a ser alvo de um projeto de investigação que tem como parceiros as Unidades de Geologia Hidrológica e Geologia Costeira e o Departamento de Materiais do Laboratório Nacional de Engenharia Civil; a Direção-Geral do Património
Cultural e o Laboratório Hércules da Universidade de Évora.
Para 2018 está previsto:
a) Realizar um levantamento por estéreo fotogrametria das denominadas Galerias e da área intervencionada arqueologicamente, com vista à elaboração de Modelos 3D que permitam a realização de
diagnósticos rigorosos, conducentes à realização do projeto de conservação e restauro do monumento, assim como a criação de objetos visuais que promovam o seu conhecimento e na divulgação do
mesmo, designadamente enquanto conteúdos do futuro centro interpretativo que se pretende criar;
b) Realizar estudos de avaliação das condicionantes de carácter hidrológico do espaço, através da
colocação de uma rede de piezómetros, com vista à posterior elaboração dos projetos de Engenharia,
Arquitetura e Museologia, inerentes à criação de um novo acesso;
c) Dar continuidade à monitorização da fissura existente na abóbada da Galeria das Nascentes;
d) Produzir imagens de ilustração científica com reconstituições de arqueologia da arquitetura, pormenores construtivos e funcionais da estrutura romana que serão utilizadas nas diversas publicações,
colóquios e divulgações de forma a complementar outros registos gráficos de natureza técnica, trazendo uma maior compreensão dos conteúdos científicos aos diversos públicos;
e) Promover visitas de estudo da equipa do CRLx a sítios arqueológicos e cidades com património
arqueológico integrado urbanisticamente, consideradas relevantes para a contemplação de paralelos
e soluções, o estabelecimento de contactos técnico/científicos, parcerias e troca de conhecimentos
com os investigadores e outros Técnicos especializados, cujos modus operandi e “know-how” tragam
mais-valias ao projeto municipal em curso (Londres, Gijón, Cádiz, Lixus, Sevilha, Ostia);
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b) Disponibilizar Dados Abertos acerca de Arqueologia em Lisboa, no âmbito do projeto Lisboa Aberta;
c) Operacionalizar um Sistema de Informação Geográfica relativo às intervenções arqueológicas Municipais, com especial enfoque na informação urbanisticamente relevante (I Fase);
d) Operacionalizar o registo da atividade arqueológica em curso na base do Geoportal entretanto criada.

• Estudo da ocupação humana durante a pré-história recente em Monsanto
Dar continuidade ao estudo dos materiais arqueológicos e geológicos recolhidos em Monsanto durante as escavações realizadas nos anos 40 e 60 do século XX, e dos novos sítios arqueológicos do mesmo
período referenciados recentemente pela equipa do CAL, em colaboração com: Parque Florestal de
Monsanto, Divisão de Gestão Informação Georreferenciada, Faculdade de Letras da Universidade Nova
de Lisboa (UNIARQ) e Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Departamento de Geologia);
No âmbito deste estudo prevê-se, em 2018:

a) Reeditar a atividade de recriação pré-histórica no Parque do Rio Seco, em articulação com a Divisão
de Gestão do Parque Florestal de Monsanto, com a Junta de Freguesia da Ajuda e com o Gabinete de
Estudos Olisiponenses, no último fim-de-semana de junho, para o público em geral. Esta atividade
consistirá na recriação de um povoado Pré-Histórico, no qual existirão figurantes recriando tarefas
quotidianas da época, entre elas a alimentação, a caça, a tecelagem, a olaria, etc. Prevê-se, à semelhança do ano anterior, seja precedida por um Workshop sobre cerâmica pré-histórica, também dirigido ao público em geral, ocorrendo a cozedura das peças realizadas, durante a recriação;
b) Aplicar o sistema de teledeteção LIDAR na prospeção arqueológica de um dos povoados já identificados, com vista à sua caracterização espacial e funcional, no âmbito de uma colaboração com a
empresa Albatroz Engenharia;
c) Realizar análises petrográficas aos fragmentos cerâmicos provenientes de Montes Claros, para tentar determinar a origem das argilas, em colaboração com o Laboratório Hércules;
d) Continuar o estudo de caracterização do sílex local, através da realização de lâminas delgadas polidas de sílex, de forma a ser possível identificar a sua proveniência, locais de extração e provável utiliza-
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ção cerealífera, para correlação de peças Pré-Históricas trabalhadas e outros provenientes de jazigos
de sílex existentes no PFM, prevendo-se que já em 2018 seja apresentado publicamente um trabalho
com os resultados deste estudo.
• Estudo e tratamento de espólio proveniente da intervenção realizada na envolvente da Igreja do
Carmo e nos designados Terraços do Carmo
Considerando a imensidão do espólio recolhido durante esta intervenção realizada pelo CAL entre
2008 e 2015, é fundamental promover-se o seu estudo e, paulatinamente, extrair-se do conjunto uma
coleção de referência que permita a realização de uma exposição acerca destes trabalhos, assim como
a publicação de resultados em reuniões científicas. Deste modo, para o ano de 2018 prevê-se dar continuidade ao tratamento, estudo e inventariação individual do conjunto de faianças (portuguesas e
importadas), porcelanas e outras cerâmicas finas, assim como do espólio metálico.

PL ANO DE ATIVIDADES 2018

3.2 ESTUDOS DE PATRIMÓNIO
No cumprimento dos objetivos traçados de estudo e divulgação da História da Cidade, serão promovidas várias ações destinadas aos munícipes e a outros públicos interessados em conhecer melhor Lisboa. O Núcleo de Estudos do Património (NEP) prosseguirá, em 2018, os eixos de investigação que tem
desenvolvido: Demografia e História Social de Lisboa, Arquitetura e Urbanismo e Património Imaterial.
Os pressupostos que enformam estas atividades assentam na colaboração com entidades externas,
de âmbito académico ou cultural.

Para 2018 o NEP assegurará a execução das atividades e projetos que se elencam de seguida, de função do seu alinhamento com os OE da DMC.

• Gestão dos Depósitos

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E OUTRAS INICIATIVAS

Desde o início deste milénio que a CML se tem vindo a disponibilizar para acolher nos seus acervos o
imenso espólio arqueológico que tem vindo a ser recolhido nas cerca de 300 intervenções arqueológicas que ocorrem anualmente em Lisboa. Considerando o enorme e crescente volume de espólio pretende-se implementar um sistema de registo que permita de forma eficaz e eficiente fazer a gestão
desse mesmo espólio, mas também definir Recomendações que permitam racionalizar essa mesma
recolha. Nesse sentido, a CML, em conjunto com a Direcção Geral do Património Cultural, constituíram
um Grupo de Trabalho, de que fazem parte dois arqueólogos municipais, que pretende elaborar um
documento com várias recomendações que auxiliem nesta tarefa, racionalizando-se os meios e custos
inerentes.

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

• Relatórios de Arqueologia
Proceder à elaboração de relatórios finais de Arqueologia, designadamente aqueles que correspondem a intervenções arqueológicas realizadas antes da abertura do Centro de Arqueologia de Lisboa,
diminuindo o passivo dos relatórios em atraso. Garantir que os relatórios de arqueologia de novas escavações cumpram os prazos de entrega previstos na lei.

OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

• “Caminhos pela Cerca Fernandina”
Dar inicio a um projeto relacionado com a Cerca Fernandina (1373-1375), em continuidade com os trabalhos de valorização e divulgação das muralhas da cidade de Lisboa e sua contextualização nas dinâmicas urbanas.
a) A primeira acção a desenvolver é elaborar um diagnóstico e proposta de acção relativa a Torre do
“Jogo da Pela” e muralha adjacente (Cerca Fernandina). A sua execução inicia um conjunto de acções
multidisciplinar que devolva o monumento à cidade e permita a sua fruição pública, a saber:
b) Elaborar proposta para um percurso pedonal ao longo do traçado da cerca, entre este local (sito na
Encosta de Santana-Martim Moniz) e o convento da Graça, articulando outros vestígios e aproveitando as intervenções no espaço público em curso, no âmbito do Plano Geral de Acessibilidade Suave e
Assistida à Colina do Castelo.

• Dinamização cultural do Rossio de Palma
SERVIÇO EDUCATIVO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

No âmbito do serviço educativo prevê-se a organização, promoção e realização de um conjunto de
atividades educativas, entre as quais se destacam:
• Dar continuidade ao programa de acolhimento de públicos seniores das Juntas de Freguesia;
• Dar início a uma programação destinada ao público escolar;
• Desenvolver ações para o público em geral, associadas a eventos produzidos pelo CAL;

•

Apoiar os seminários, colóquios e workshops anteriormente referenciados.
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Medida-piloto do programa Agenda 21 para a Cultura que pretende adicionar a componente cultural
numa praça projeto Uma praça em cada Bairro. Esta medida-piloto visa promover a ocupação e intervenção no espaço público a partir de projetos de carácter cultural e de propostas decididas de forma
participada pela população residente. Envolve, para além do pelouro da Cultura, o Pelouro do Urbanismo, EGEAC, Junta de Freguesia S. Domingos de Benfica, moradores e demais agentes ou instituições locais. Pretende-se, em 2018, concretizar uma efetiva dinamização do espaço público a partir da
implementação de projetos de proximidade cuja metodologia privilegia a participação da população
no processo de definição dos projetos, levando assim à apropriação do novo espaço por parte da população residente e não residente, com repercussões ao nível da valorização da dimensão cultural no
âmbito do planeamento urbano.
• Do Museu ao Bairro da Madragoa
Projeto que decorre desde 2009, no âmbito da participação da CML na Comissão Social da Freguesia
da Estrela. Mensalmente são promovidas visitas guiadas ao bairro da Madragoa, três das quais com a
colaboração do DPC, numa realização conjunta com os parceiros Museu da Marioneta (EGEAC), Museu
da Água (EPAL), Museu das Comunicações (FPC) e Junta de Freguesia da Estrela, envolvendo a comunidade local como guias participativos. À semelhança dos anos anteriores, está prevista a realização
de visitas guiadas dirigidas à população em geral sobre o património histórico do Bairro da Madragoa
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e outras ações que visam a promoção de sensibilização junto da comunidade local (sénior e juvenil).

Superior Técnico. No âmbito do projeto prevê-se, em 2018:

• Exposição Entre a Cruz e o Crescente - o Resgate de Cativos

- Dar continuidade ao levantamento das estruturas hidráulicas ligadas ao sistema de captação, condução, armazenamento e distribuição de águas e à recolha e sistematização de informação (bibliográfica,
cartográfica, iconográfica, etc.);

Exposição organizada no âmbito da comemoração dos 800 anos da fundação do Convento da Trindade de Lisboa. A exposição terá por base a documentação à guarda do Arquivo Nacional Torre do Tombo, alguns códices do Arquivo Municipal de Lisboa, peças do Centro de Arqueologia de Lisboa e fotografias documentando os vestígios arquitetónicos do convento, ainda hoje visíveis. Desenvolver-se-á
em quatro núcleos que pretendem dar a conhecer a história deste convento, da ordem religiosa que o
edificou e, sobretudo, a problemática do resgate de cativos. O catálogo da exposição será desenvolvido a partir dos documentos expostos, abordando a temática do resgate dos cativos compreendendo
o seu impacto na história de Portugal e da cidade de Lisboa.

• Patrimónios de Lisboa | Sociedade Portuguesas de Geografia
Dar continuidade à parceria com a Sociedade de Geografia de Lisboa - Secção dos Estudos de Património, através da realização de conferências e/ou visitas temáticas de divulgação do património de
Lisboa, nomeadamente, a apresentação e visita comentada à exposição Entre a Cruz e a Crescente - o
Resgate de Cativos (abril), entre outras iniciativas a estabelecer entre as partes.

ESTUDOS E AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO

- Iniciar o processo de georreferenciação, levantamentos fotográficos, topográficos e arquitetónicos
articulados com o preenchimento de fichas patrimoniais (modelo de ficha implementado na atualização da base de dados da LxBD).

• Caminhos do Tejo – Caminhos de Santiago e de Fátima
Este projeto, iniciado em 2016, tem por objetivo afirmar a cidade de Lisboa como ponto de partida
deste percurso em Portugal. A colocação de sinalética agora programada resultou de uma proposta
fundamentada para a sua localização, em articulação com a Unidade de Intervenção Territorial (UIT).
Para 2018 está previsto:
- Colocar da sinalética do percurso do Caminho de Santiago e do Caminho de Fátima, a partir da Sé até
ao Parque das Nações.
- Fornecer conteúdos para a plataforma digital promovida pelo Turismo de Portugal, em colaboração
com o Centro Nacional de Cultura.

• Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Assegurar a continuidade dos projetos de investigação em curso:

O projeto de Reconhecimento de Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local, iniciado
em 2017, visa a distinção de entidades que pela sua atividade e património material ou imaterial constituem uma relevante referência cultural ou social a nível local e decorre da Lei n.º 42/2017, de 14 de
junho. Ações previstas:
- Proceder à distinção de Entidades de Interesse Histórico e Cultural.

• Farol de Belém

• Atlas da Avenida Almirante Reis
O Atlas aborda a génese e os processos de transformação da Avenida Almirante Reis em termos históricos, urbanísticos, arquitetónicos e socioeconómicos. Será editada uma publicação com os vários
estudos em desenvolvimento e os trabalhos dos alunos finalistas do curso de Arquitetura da Universidade Autonoma de Lisboa (UAL). É um projeto conjunto do Centro de Estudos de Arquitetura da UAL e
do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, com parceria da CML/
DMC/DPC em duas vertentes:
- Disponibilização de elementos desenhados, cartografia e fotografias do acervo do Arquivo Municipal;
- Produção de dois artigos, um sobre a evolução histórica e urbanística da Avenida e a sua cronologia
(em coautoria), e outro sobre o processo de abertura da Avenida dos Anjos.

• O caminho das águas da Colina do Castelo
Projeto de investigação multidisciplinar desenvolvido por um grupo de trabalho transversal a vários
pelouros da CML (criado em maio de 2017) com o objetivo de estudar, recuperar, valorizar e divulgar
as águas da Colina do Castelo e equipamentos hidráulicos a elas associados. Está em curso a avaliação
de uma candidatura submetida à Fundação para a Ciência e Tecnologia, em parceria com o Instituto
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No seguimento do estudo sobre autoria, processo construtivo, contextualização histórica, técnica e
institucional, por solicitação da UITOC, será rlaborado um estudo sobre autoria, processo construtivo,
contextualização histórica, técnica e institucional.

• Lojas com História
Dar continuidade ao projeto iniciado em 2015, a decorrer em colaboração com a Direção Municipal de
Economia e Inovação, a Direção Municipal de Urbanismo e a Faculdade de Belas Artes da Universidade
de Lisboa, prosseguindo os seguintes objetivos do programa:
- Classificação de Lojas com História da Cidade de Lisboa, de acordo com os critérios definidos (elementos urbanísticos, culturais e económicos);
- Aplicar à marca ativa e identitária de comércio da cidade de Lisboa – Lojas com História – prémios de
boas práticas (salvaguarda, conservação patrimonial, e recuperação da atividade económica de espaços comerciais) e os benefícios associados à marca;
- Classificação de Lojas Com História como Imóveis de Interesse Municipal, em articulação com a Divi-
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são de Salvaguarda do Património Cultural.

• Lisboa 1415 Ceuta: História de duas cidades

• LxConventos

Projeto organizado em conjunto com a Ciudad Autonoma de Ceuta e o Centro de História d´Aquém
e d´Além-Mar (CHAM) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
em parceria com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Deste projeto, que decorreu entre
2015 e 2016, resultaram duas exposições, a edição de catálogo e um vídeo, estando agora previsto:

Continuidade das ações decorrentes do projeto de investigação Lx Conventos - da Cidade sacra à
cidade laica. A extinção das ordens religiosas e as dinâmicas de transformação urbana na Lisboa do
século XIX, financiado pela Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT-PTDC/ CPC-HAT/4703/2012) que
decorreu entre maio de 2013 e novembro de 2015. Apesar de ter terminado o período de financiamento, esta linha de investigação continua ativa, estando previsto para 2018:

- Adaptar o catálogo da exposição a suporte digital;
- Disponibilizar, em acesso livre, o catálogo digital e o vídeo da exposição.

- Carregamento e atualização da base de dados sobre as Casas Religiosas (história, arquitetura, ordens
religiosas e documentação);
- Prosseguir com a itinerância da exposição de fotografia Conventos de Lisboa. Permanências e Metamorfoses;

REDES INTERNACIONAIS

- Dar continuidade à divulgação da investigação realizada e em curso através da publicação de artigos
e participação, entre outros, em colóquios e congressos.

OE5 - Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

Os resultados finais do projeto podem ser consultados em http://lxconventos.cm-lisboa.pt/.

Concluir o processo de adesão de Lisboa à AiCEi – Associação Internacional das Cidades e Entidades
do Iluminismo (2º semestre).

PUBLICAÇÕES

3.3 GABINETE DE ESTUDOS OLISIPONENSES

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

O Gabinete de Estudos Olisiponenses (GEO) dispõe de um dos mais completos acervos bibliográficos,
cartográficos, iconográficos e arquivísticos sobre Lisboa, acessível ao público para consulta, que resulta, em grande parte da acumulação de valiosos arquivos pessoais, de entre os quais se destacam os de
Augusto Vieira da Silva, Matos Sequeira, Pastor de Macedo, Tinop e de outras figuras ilustres de Lisboa,
como Duarte Pacheco.

• AppAzulejos

Este equipamento tem por missão:

Colaborar no desenvolvimento de um projeto experimental de App para percursos de azulejaria no
espaço público, em parceria com a Editora Zest.

a. Cooperar com a comunidade científica (Universidades, Centros de Investigação, etc.) para o estudo
e a reflexão sobre a cidade;

OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

• Estudo e Valorização da “Cerca Velha” de Lisboa
Publicação periódica de Cadernos destinada à divulgação dos trabalhos multidisciplinares desenvolvidos no âmbito do projeto Estudo e Valorização da Cerca Velha de Lisboa, financiado pelo Instituto de
Turismo de Portugal. Cada caderno contemplará uma ou várias áreas intervencionadas do traçado da
“Cerca Velha”, consoante o volume e importância dos dados conseguidos e ações/estudos realizados.
O primeiro caderno é dedicado à Rua da Judiaria e área contígua, Largo de S. Rafael (intervenções nºs
3 e 4 do programa de intervenções arqueológicas) e contará com a participação de vários investigadores/instituições externas. Os conteúdos informativos gerais incidem sobre o lugar antes da construção da muralha; a muralha enquanto estrutura defensiva; a muralha e o seu impacto na formação do
tecido urbano, sobretudo a partir do século XVI; a muralha como bem patrimonial e evocativa de uma
memória a todos comum. Lançamento previsto: Jornadas Europeias do Património (setembro).

• Arquiteto Miguel Ventura Terra
Preparar a edição de uma monografia sobre o Arquiteto Ventura Terra, na sequência da exposição
Ventura Terra, arquiteto. Do útil e do bello, realizada em 2017.
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b. Apoiar instituições culturais, nacionais e estrangeiras, através de ações de estudo ou divulgação da
história de Lisboa;
c. Colaborar com os diversos Serviços da Câmara Municipal de Lisboa na resposta a questões de interesse para o Município;
d. Organizar atividades e dinamizar uma oferta cultural e educativa diversificada, designadamente,
para as direcionada designadamente para as Escolas e Juntas de Freguesia, que contribua para valorizar o património histórico e cultural da Cidade junto da comunidade;
e. Conservar, tratar e atualizar as coleções documentais do Centro de Documentação, disponibilizando
informação aos utilizadores. Manter e desenvolver os serviços de referência, presenciais e à distância.
Em 2018, a atividade do GEO vai prosseguir as linhas de investigação e divulgação já iniciadas, procurando garantir e melhorar a qualidade dos serviços que presta ao público, quer na área da disponibilização da informação, quer no apoio à produção de conteúdos. Nesse sentido, vai manter e reforçar as
parcerias já existentes com as Universidades, institutos e Associações, procurando também o estabelecimento de novas parcerias. Vai continuar a trabalhar com os outros Serviços da CML e com as Juntas
de Freguesia que solicitem apoio para a realização de atividades. Por último, procurará desenvolver
um projeto de formação itinerante sobre história da Cidade da Cidade, destinada aos interlocutores
externos à CML, e que vem responder às solicitações de diversas entidades que trabalham na área do
turismo. As diferentes atividades e projetos que se prevê concretizar em 2018 serão de seguida elen-
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cadas em função do seu alinhamento com os OE da DMC.
• Comemoração dos 500 anos de viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães (1519 a 1522)
BIBLIOTECONOMIA E ARQUIVÍSTICA
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

Relativamente à área documental será dada continuidade à integração do fundo de monografias no catálogo da Rede de Bibliotecas de Lisboa (BLX) iniciado em 2012. No âmbito desta parceria, em 2017, foi
criado um projeto para a constituição da Coleção Lisboa (ver página 12).
Será também dada continuidade ao tratamento documental da documentação de arquivo na base de
dados X-Arq, iniciado em 2016, em articulação com a Divisão de Arquivo Municipal (DAM). Em relação
à toponímia, será dada continuidade ao tratamento do ficheiro Pastor de Macedo no sistema X-Arq.
Prevê-se ainda, em 2018, dar início à digitalização do fundo cartográfico. No que toca à política de
aquisição de livros, continuar-se-á o processo de tratamento e integração do fundo bibliográfico sobre Lisboa proveniente do Depósito Legal, enquanto o tratamento documental do Arquivo será feito
externamente sob supervisão do GEO.

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E OUTRAS INICIATIVAS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

Dar apoio direto à Secretaria-geral na definição dos conteúdos a desenvolver pela CML durante a Presidência de Lisboa da Rede das Cidades Magalhânicas. Neste âmbito, será assegurada a edição de
duas publicações, uma biografia de Fernão de Magalhães e uma monografia sobre Lisboa ao tempo
do navegador, e será elaborada uma proposta de um sítio Web sobre o tema.

ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

O GEO dará, em 2018, seguimento às linhas de investigação identificadas como prioritárias pelo DPC,
dando por isso continuidade aos projetos de investigação em curso:

• História da Escravatura na cidade de Lisboa
Este projeto, iniciado no âmbito da capital Ibero-Americana de Cultura, pretende recuperar o passado
dos locais que em Lisboa ficaram marcados pela história desta população, assinalando os espaços ligados à religião, ao trabalho, à vida quotidiana e ao lazer, num percurso que vai permitir entender melhor
como viveram, e que influência tiveram os escravos na sociedade, cobrindo um período histórico que
vai do século XVI ao século XIX. Para dar continuidade ao trabalho iniciado no âmbito do projeto Testemunhos da Escravatura, pretende-se:
- Alargar conteúdos e novas abrangências (ações com as comunidades africanas);
- Concluir o ciclo de conferências no Palácio do Beau Sejour sobre História da Escravatura, iniciado no
ano passado (junho).

• IV Ciclo de Conferências Temas Olisiponenses
O IV Ciclo de Conferências Olisiponenses serve, como os dois anteriores, para desvendar a história
imensa que se esconde atrás dos muros dos Gabinetes, Bibliotecas, Universidades e até das casas
lisboetas. Existe a preocupação de que cada conferencista traga elementos novos ou menos conhecidos sobre Lisboa e a sua região. Nenhuma área do saber é deixada de lado e o GEO tenta estar a par
das novidades para depois as incorporar no planeamento anual de cada ciclo de conferências. Iremos
incluir em 2018 figuras públicas nas áreas do fado, moda, fotografia, filosofia, história, jornalismo, medicina e música.

• 8.º Ciclo de Conferências Relações Luso-Italianas
Este ciclo, que terá continuidade em 2018, surge na sequência de uma parceria com o Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar (CHAM), da FCSH, UNL e Instituto de Cultura Italiana e pretende divulgar
factos e personalidades da história comum entre Portugal e Itália.

• Reconstituição da Lisboa Medieval e dos Descobrimentos
As linhas de investigação desenvolvidas estão centradas no estudo de Lisboa durante a Idade Média
e o período dos Descobrimentos, com especial enfoque na análise do desenvolvimento da malha urbana e do edificado e dos momentos mais marcantes da História da cidade, incidindo no modo como
influíram o seu crescimento urbano e o seu quotidiano:
- Investigar e desenvolver conteúdos relacionados com o núcleo dedicado à temática da escravatura,
na continuação do trabalho começado com o projeto Testemunhos da Escravatura, centrado na rede
construída com os equipamentos culturais de Lisboa. Trabalhar no projeto do núcleo museológico,
conceitos, objetos e problemáticas;
- Desenvolver ideias e conteúdos no âmbito da colaboração, iniciada em 2017, no projeto do Museu da
Descoberta/Construção de narrativa da Cidade na época dos Descobrimentos.

• Universidades Seniores
Colaborar com as Universidades Seniores e outras instituições culturais que têm como público-alvo as
populações residentes nas periferias.
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PUBLICAÇÕES
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

• Rossio. Estudos de Lisboa
Assegurar a edição da revista Rossio. Estudos de Lisboa. Esta publicação semestral é aberta à participação de todos os que estudam e intervêm na cidade, nas suas múltiplas vertentes; um ponto de encontro privilegiado para a divulgação de conhecimentos sobre Lisboa. É constituída por duas secções:
Caderno temático, da responsabilidade de um editor convidado; e Varia, assente no processo de call
for papers, sujeito a modo de seleção, acrescido de um bloco, da responsabilidade dos editores, sobre
questões atuais ou projetos relevantes feitos recentemente na cidade. Cada número conta ainda com
uma bibliografia selecionada sobre o tema do Caderno. Esta publicação digital aposta na interatividade, complementado texto e imagem com elementos de multimédia, hiperligações e fontes on line.

3. Continuar o desenvolvimento da atividade da GAU, através das suas 7 principais áreas de atuação, com
destaque da vertente “Arte e Comunidade”, e dando prioridade aos projetos com envolvimento comunitário. Aos projetos que à partida apresentem unicamente a componente de enriquecimento estético e artístico da paisagem, sempre que possível, tentar-se-á acrescentar esta dimensão: de trabalho com o público
escolar, com as associações culturais/recreativas/sociais/juvenis, ou até diretamente com os residentes e
comerciantes locais.
4. Continuar a desenvolver o trabalho em arte urbana, seguindo os princípios estipulados aquando da sua
criação em 2008, trabalhando este universo artístico numa abordagem considerando a delicadeza perante
e complexidade das suas repercussões no espaço público, a célere mutação da sua comunidade e a forte
afirmação internacional destas expressões.
As atividades e projetos previstos para 2018 são discriminados em função do seu alinhamento com
os OE da DMC:

COMBATE AO USO DESORDENADO E INDISCRIMINADO DO GRAFFITI NA CIDADE
• História da Escravatura na cidade de Lisboa

Eixo 2 | Afirmar direitos, reforçar a cidadania | Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa

Edição do roteiro Negros em Lisboa

OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

• Coletividade da Freguesia da Penha de França
Lançamento de livro sobre as Coletividades da Freguesia da Penha de França.

SERVIÇO EDUCATIVO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

• Continuar a acompanhar o processo de criação e implementação de um compromisso público de
limpeza relativo às inscrições ilegais, que implicará o reforço da sua atuação na vertente de intervenção artística, nomeadamente através da expansão da rede de muros/suportes para pintura livre, dedicados à prática de street art e graffiti, dispersa pelas várias Freguesias e Bairros, como meio desmotivador de práticas vandálicas, segundo uma lógica de atuação territorial e de calendário nos próximos
anos.
• Proporcionar mais espaços próprios e específicos para estas expressões e para a experimentação/
prática da pintura livre ao longo da malha urbana, sem prejuízo do património público. O projeto deverá ser desenvolvido em parceria e estreita articulação com o Departamento de Higiene Urbana e
atender às zonas definidas como prioritárias, no Compromisso Público de Limpeza da cidade.

Criar as bases para o estabelecimento do Serviço educativo do GEO, a par com desenvolvimento de uma
atividade que aborde o racismo e os preconceitos radicados na cor da pele, no âmbito do Programa Aprendizagens Criativas.

• O Muro que nos Junta

3.4 GALERIA DE ARTE URBANA

Desenvolver o projeto O Muro que nos Junta onde, para cada Freguesia/Bairro intervencionado, se
operacionaliza um conjunto de ações de cariz educativo sobre Arte Urbana e Património Público, com
componente prática e teórica, direcionadas para a comunidade local, associações e escolas.

A temática da Arte Urbana é trabalhada no DPC pela Galeria de Arte Urbana (GAU), enquadrada pelo desenvolvimento de uma estratégia municipal dedicada ao graffiti e à street art, enquanto processo de promoção da salvaguarda do património cultural da cidade de Lisboa; não apenas ao prevenir atos vandálicos, mas igualmente ao proporcionar novas oportunidades de trabalho a esta comunidade artística. Deste
modo, a GAU tem focado a sua atuação num conjunto de áreas essenciais à boa prossecução das suas
prioridades:

• Realizar uma Intervenção de Arte Urbana, como mais-valia e exemplo de boa prática de arte urbana.

• Trabalhar nos territórios da Junta de Freguesia da Penha de França.

1. Repensar o papel que a Arte Urbana desempenha na cidade, atendendo em particular aos riscos que o
sucesso e o mediatismo deste fenómeno podem representar para a cidade, designadamente ao nível da
proliferação de intervenções e saturação da paisagem urbana;
2. Reforçar o debate de ideias, consolidação de formatos de trabalho e de divulgação das grandes linhas
de orientação e critérios de atuação municipal, promovendo as boas práticas de intervenção artística e do
graffiti, com vista a uma vivência harmoniosa e ao melhor usufruto do espaço público da cidade;
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o) Intervenção de arte urbana: A Lata Delas. Artistas: Tamara Alves, Maria Imaginário, Patricia Mariano,
Margarida Fleming. (Freguesia de Alvalade)

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE3 - Estimular a criação cultural em, articulação com os diversos agentes culturais
Em 2018 pretende-se reforçar o trabalho no campo de reflexão / discussão que compreende todas as
ações relacionadas com a partilha da experiência da GAU, participação em diferentes fóruns de discussão, bem como o apoio ao estudo, à investigação e à publicação de obras dedicadas a esta matéria.

p) Intervenção de arte urbana da artista Nina Valkoff. (Freguesia de Misericórdia)

INVENTARIAÇÃO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE3 - Estimular a criação cultural em, articulação com os diversos agentes culturais

Entre os domínios de atuação e os objetivos que têm vindo a nortear a estratégia da GAU, salienta-se
a intervenção artística, campo vocacionado para o incentivo à criação e realização de projetos de arte
urbana, de iniciativa própria ou organizados por entidades externas, dentro de um quadro autorizado.
Em 2018, pretende-se dar prioridade aos projetos com envolvimento comunitário, designadamente:
•a) Intervenção de arte urbana, no âmbito da parceria estabelecida com o projeto “Underdogs”; nomeadamente, com os artistas PichiAvo e WK Interact. (Freguesia de Penha de França e Freguesia de
Santa Clara)
b) Intervenção de arte urbana e realização de uma serigrafia para assinalar os “150 anos da abolição da
Pena de Morte em Portugal”, Artista: Mário Belém (Freguesia de Penha de França)
c) Projeto “Vale da Montanha” – projeto de intervenção artística nos muros de suporte do parque urbano da Quinta da Montanha, em parceria com o Gabinete do Vereador José Sá Fernandes (Pelouro do
Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia). Artista: Sérgio Rebelo. (Freguesia de Areeiro)

O trabalho de inventariação visa a preservação da memória da arte urbana, através da realização sistematizada de registos fotográficos das obras executadas em Lisboa, desde o 25 de abril de 1974. Neste
sentido, será assegurada a continuidade da integração desta informação em bases de dados, bem
como a sua divulgação, nomeadamente nas plataformas digitais da GAU, na medida em que estas
ações são essenciais para o entendimento e a investigação deste fenómeno.

MONITORIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA MUNICIPAL PARA A ARTE URBANA EM LISBOA
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

Construção de um projeto de monitorização sobre a estratégia municipal para a Arte Urbana em Lisboa, através da avaliação científica dos impactos e resultados alcançados, desenvolvendo recomendações que contribuam para alterações e/ou melhoramentos na estratégia e nos instrumentos de políticas públicas definidos nesta matéria e que contribuam para a literatura científica na área dos estudos
contemporâneos sobre Lisboa.

d) Intervenção de arte urbana no âmbito da Monstra 2018 com a pintura de um vidrão. Artista: DUMA
(Freguesia de Santo António)

PUBLICAÇÕES

e) Intervenção comemorativa do Festival Eurovisão da Canção 2018. Artista: Half Studio (Freguesia de
Penha de França)

OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

f) Intervenção de arte urbana no abrigo do Parque Urbano da Graça. Artista: Ozearv (Freguesia de Penha de França)
g) Intervenção de arte urbana no âmbito do Mundial de Futebol 2018: Federação Portuguesa de Futebol: “Conquista o Sonho”– Artista: Half Studio (Freguesia de Campolide)

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

Na área de divulgação e sensibilização, a GAU tem procurado sistematizar e documentar a produção
artística que resulta dos projetos e atividades desenvolvidas na cidade, com o objetivo de preservar
a memória de peças de natureza efémera e ainda de desconstruir ideias preconcebidas sobre estas
manifestações, abrangendo todas as políticas, estratégias e campanhas de comunicação relacionadas
com o universo da arte urbana nas suas diferentes vertentes e o diálogo com interlocutores diversificados. Para 2018 prevê-se:

h) Intervenção de arte urbana do artista Alex Senna (Freguesia de Penha de França)
i) Intervenção de arte urbana do artista Ener Koning. (Freguesia de Arroios)

• Publicação do catálogo do Festival de Arte Urbana de Lisboa MURO_2017;

j) Intervenção de arte urbana para assinalar as Comemorações do Centenário de Nelson Mandela. Artista: Nuno Saraiva. (Freguesia de Alvalade)

• Publicação do vol. IX da Revista GAU.

k) Intervenção de arte urbana do artista Theo Vallier. (Freguesia de Campo de Ourique)
l) Intervenção de arte urbana no âmbito ao Festival TODOS. Artista: Fidel Évora. (Freguesia de São Vicente)

REDES INTERNACIONAIS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

m) Apoio à realização do evento: Poster. (Freguesia de Marvila)

OE5 - Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais

n) Intervenção de arte urbana no âmbito do Dias Desassossego. Artista: Opiemme. (Freguesia de Campo de Ourique)

Por fim, no domínio da internacionalização, pretende-se continuar a promover a integração da GAU
em iniciativas desenvolvidas por diversas organizações estrangeiras ligadas à promoção da arte urba-
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na, da requalificação dos territórios através da área cultural, e redes de criatividade urbana e o intercâmbio de artistas.

SERVIÇO EDUCATIVO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

O trabalho de animação e pedagogia da GAU envolve a realização de visitas guiadas, workshops e
outras atividades vocacionadas para diversos públicos, nomeadamente, população escolar, sénior e
habitantes de bairros municipais, mas também o público em geral, versando o ensino da história do
graffiti e da street art, suas técnicas e discursos, a consciencialização patrimonial, o diálogo multicultural e intergeracional, entre as quais se destacam:

• Projeto “Incursões pela Arte”, desenvolvido em parceria com o Departamento de Educação e que
contempla o trabalho com as escolas, destacando-se em 2018 os estabelecimentos de ensino localizados no território da Junta de Freguesia da Penha de França com o artista Utopia;
• Colaboração com Escolas e Universidades;

PL ANO DE ATIVIDADES 2018
• Articular com as Juntas de Freguesia (JF) a concretização atempada das ações a realizar em conjunto;
• Colaborar com as Juntas de Freguesia na gestão do parque de placas toponímicas.

A Comissão Municipal de Toponímia, criada em 1943, é o órgão consultivo da CML para a área da toponímia. É constituída por várias personalidades de reconhecido mérito, por representantes de entidades ligadas à cidade, bem como dos serviços camarários, sendo presidida pela Vereadora do Pelouro
da Cultura.

No âmbito da Comissão de Toponímia cabe ao Núcleo de Toponímia:
• Garantir o apoio técnico às reuniões periódicas da Comissão Municipal de Toponímia;
• Garantir o processamento de todos os elementos associados e decorrentes do funcionamento da
CMT, nomeadamente propostas de atribuição, identificação de arruamentos, atas de reuniões, consultas a JF; propostas a Sessão de Câmara e publicação de editais;
Apresentar, em colaboração com outros serviços municipais, propostas de análise e oficialização de
toponímia em uso.

• Workshops de arte urbana;
Para o ano de 2018 o Núcleo de Toponímia pretende concretizar as atividades que de seguida se elencam.

• Visitas guiadas de arte urbana
• Trabalho com a comunidade:
• Formação de pares em arte urbana/ visitas guiadas de arte urbana;
• Organização de Sessões de Esclarecimento/Conversas/Projeção de filmes ligados à temática da arte
urbana.

INAUGURAÇÃO DE ARRUAMENTOS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

Colaborar na articulação dos serviços camarários, e outros, na organização de inaugurações de arruamentos, com descerramento de placa toponímica.

3.5 TOPONÍMIA
O Departamento de Património Cultural é a Unidade Orgânica com a competência da gestão técnica
dos assuntos ligados à toponímia da cidade.

PUBLICAÇÕES
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

De acordo com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal de Lisboa estabelecer a denominação (topónimo) das ruas e praças do Município, após parecer da correspondente Junta
de Freguesia. A Postura Municipal de Toponímia e Numeração e Polícia publicada no Boletim Municipal nº 1076, 2º Suplemento, de 2 de outubro de 2014, veio regulamentar essa competência, nomeadamente, no âmbito dos trabalhos da Comissão Municipal de Toponímia (CMT).

OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

• Brochuras biográficas
Executar e assegurar a publicação de brochuras biográficas de homenageados na toponímia, para distribuição aquando da inauguração de arruamentos, e/ou para disponibilização on-line.

Assim sendo, compete ao Núcleo de Toponímia (NT):
• Promover a divulgação dos topónimos de Lisboa nas redes sociais;
• Informar e investigar os historiais dos topónimos e apoiar estudos sobre a Toponímia;

• Atas das 8.ªs Jornadas de Toponímia
Organizar e publicar o livro de atas das 8.ªs Jornadas de Toponímia - Geografia dos Topónimos, que
decorreu em 25 e 28 de outubro de 2016.

• Instruir processos de denominação de rua para efeitos de certidão de toponímia;
• Gerir o parque de placas toponímicas na base de dados;
• Executar os procedimentos até à publicação de edital de novo topónimo;
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04. DIVISÃO
DE ARQUIVO MUNICIPAL
A Divisão de Arquivo Municipal (DAM) está integrada no Departamento de Património Cultural.
O funcionamento do Arquivo Municipal de Lisboa (AML) orienta-se pelos princípios da gestão integrada e
por uma abordagem sistémica da informação, apesar dos seus serviços se encontrarem distribuídos por
quatro equipamentos, localizados em várias zonas da cidade de Lisboa, consequência do crescimento
exponencial da produção documental verificado no decorrer do século XX e início do século XXI.
O Arquivo Municipal de Lisboa ambiciona ser um organismo de excelência na promoção e implementação
de boas práticas de gestão documental integrada, e ambiciona ser uma referência para organismos da
mesma natureza (Visão).
O Arquivo Municipal de Lisboa, tem como Missão recolher, guardar, tratar e preservar a documentação
relativa à memória da cidade; promover a gestão integrada dos documentos produzidos pela Câmara
Municipal de Lisboa, desenvolvendo produtos e serviços de informação com o objetivo de satisfazer as
necessidades dos interessados.
As características e especificidades técnicas de alguns suportes justificaram a criação de espaços
próprios, como é o caso do Arquivo Fotográfico e da Videoteca, instalados na Rua da Palma e no Largo
do Calvário, respetivamente. Além destes espaços, o AML encontra-se ainda no Bairro da Liberdade (Rua
B ao Bairro da Liberdade) e no Arco do Cego (Rua Nunes Claro), onde assegura a guarda, a conservação
e o acesso à informação.
No decorrer do ano de 2018 prevê-se que parte da documentação e dos serviços de arquivo instalados
no Bairro da Liberdade, sejam deslocalizados para o Alto da Eira (Rua Frei Manuel do Cenáculo).

PL ANO DE ATIVIDADES 2018
À data, a equipa da DAM conta com a colaboração de 134 elementos, dispondo, em 2018, de um
orçamento de 287.167€.
Em 2018, a DAM pretende dar cumprimento aos seguintes objetivos globais:

• Incentivar boas práticas de gestão documental, em articulação com todos os níveis e estruturas do
Município, de forma a implementar a política arquivística definida;
• Gerir infraestruturas e mecanismos que permitam a custódia, o depósito, o armazenamento, a
preservação e a gestão da documentação que integre o acervo documental do AML, de acordo com
as regras, orientações e normais nacionais e internacionais, com o objetivo de acrescentar valor à
informação;
• Promover a divulgação do acervo à sua guarda, através da publicação de instrumentos de descrição,
de fontes e de estudos olisipográficos, da organização de encontros científicos e de partilha de
conhecimento, de exposições e outras atividades no âmbito do Serviço Educativo;
• Desenvolver parcerias e redes de trabalhos com outras instituições externas à CML e no estrangeiro.
À semelhança das restantes Unidades Orgânicas, as atividades e projetos que agora se apresentam
estão estruturadas partir dos Objetivos Estratégicos da DMC.

ACESSO À INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

A resposta a pedidos de acesso à informação e de documentos, sejam eles formulados em
contexto de Sala de Leitura, seja através do sistema on-line, por leitores internos e externos à CML,
independentemente do fim a que se destinam, é uma das rotinas diárias do AML.
No contexto da satisfação destes pedidos, serão tidos em atenção o estado de conservação dos
documentos, o respeito pelo direito de autor e o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Sempre que tal seja possível, será promovido o acesso à informação digitalizada em todas as salas de
leitura, independentemente do local físico onde a documentação se encontra;
Será também garantida a disponibilização online de instrumentos de descrição documental,
designadamente guia de fundos, índices, inventários e/ou catálogos.

APOIO À GESTÃO DOCUMENTAL DOS SERVIÇOS DA CML E DO MUNICÍPIO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Entre as atividades desenvolvidas pelo AML o apoio à gestão documental dos demais serviços da CML
e do Município reveste-se da maior importância, na medida que possibilita a sensibilização para a
importância das boas práticas de gestão documental. Neste âmbito está previsto em 2018:

• Elaborar e divulgar documentos normativos e de apoio técnico aos serviços produtores, de que são
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exemplo os manuais de procedimentos;
• Sensibilizar para a importância de implementar medidas preventivas de conservação dos documentos;
• Organizar ações de difusão das boas práticas de gestão de documentos;
• Apoiar a conceção e implementação de projetos de informatização e desmaterialização de processos
- inclui-se nesta atividade o apoio Gescor e ao projeto de urbanismo digital;
• Reformular as ferramentas de interação entre a DAM e os utilizadores internos e externos, tendo em
vista a racionalização e melhoria das suas funcionalidades. Inclui-se nesta atividade a reformulação do
Módulo de Sala de Leitura e o desenvolvimento de módulo de pesquisa integrado X-arq / Prisma;
• Apoiar as Freguesias de Lisboa no âmbito da gestão documental;

• Orientar estágios de valorização profissional e curricular, nas áreas de atuação da DAM, em colaboração
com o Departamento de Desenvolvimento e Formação/ Direção Municipal de Recursos Humanos

ARQUIVO MUNICPAL DE LISBOA - REORGANIZAÇÃO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

No decorrer de 2018 está prevista a deslocalização de documentação, serviços e funcionários do Bairro
da Liberdade para as instalações do Alto da Eira. Nesse sentido dar-se-á cumprimento ao cronograma
definido para o efeito, promovendo-se entre outras ações, os procedimentos necessários para as
aquisições de bens e contratação de serviços que permitem concretizar a mudança, a organização
e referenciação da documentação a transferir, bem como a articulação das equipas que serão
deslocalizadas.
Na sequência da libertação de espaço no Bairro da Liberdade, iniciar-se-á o estudo e a definição de
requisitos técnicos com vista à instalação da Videoteca neste espaço e a consequente libertação das
instalações no Largo do Calvário. Ainda no mesmo sentido, dar-se-á início ao estudo conducente à
deslocalização da documentação do Arco do Cego para o Bairro da Liberdade, bem como da equipa
de trabalho que ali desempenha funções. No âmbito destas mudanças, será necessário reorganizar
os serviços de tratamento documental e de atendimento (Salas de Leitura) no Bairro da Liberdade,
no Arco do Cego e no Alto da Eira. Enquadrado na adequação dos equipamentos às necessidades do
Arquivo, desenvolver-se-ão esforços, em articulação com o DSI, no sentido de aumentar a capacidade
de armazenamento digital (storage) com vista a assegurar a salvaguarda dos conteúdos resultantes da
digitalização de material fílmico e vídeo, realizada na Videoteca.

AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E ELIMINAÇÃO

• Promover ações de sensibilização junto dos serviços produtores de documentação, divulgação de
manual de procedimentos e atualização de diagnóstico de necessidades.
Com o desenvolvimento destas atividades pretende-se reduzir a documentação acumulada nos
vários serviços da CML, sensibilizar para a necessidade de implementação de boas práticas de gestão
documental e afirmar a DAM como um parceiro estratégico da gestão da informação do Município.
COMUNICAÇÃO E IMAGEM
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

Para 2018 está prevista a conclusão do Plano de Comunicação, com o qual se pretende promover a
identidade do AML (missão e visão), desenvolvendo para tal instrumentos de marketing, publicidade e
relações públicas. Neste âmbito está ainda previsto:

• Reformulação do website da DAM com vista à sua modernização, reorganizando a sua estrutura, de
modo a permitir aumentar a sua funcionalidade e operacionalidade. Ainda neste âmbito, pretende-se
desenvolver uma solução de pesquisa integrada de modo a facilitar o acesso e a garantir a oferta de
novos conteúdos;
• Gestão da comunicação digital do Arquivo Municipal através do website e do Facebook.

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

• Compêndio de observações fotográficas – luz e cegueira, de Válter Ventura
Projeto expositivo pensado e produzido especificamente para o Arquivo Municipal de Lisboa Fotográfico, apresenta o trabalho do autor, caraterizado por uma prática de caráter experimental onde
habitam ideias de deslumbramento, perplexidade, violência, destruição e exaltação. Neste projeto, a
luz tem um papel estruturante e privilegiado para a reflexão da natureza fotográfica e para a explanação
de dicotomias entre iluminação e escuridão. O trilho que nos propõe percorrer nesta exposição,
resgata a arquivos digitais disponíveis on-line, um conjunto de imagens seriadas às quais confere uma
intensificada componente documental. Trata-se de um conjunto de imagens que propõem refletir
questões da configuração dos arquivos na atualidade e destacar noções de ordenação, administração,
apropriação e fragmentação do documento/objeto arquivado. Paralelamente, é apresentado um
conjunto de novas imagens produzidas no âmbito da exposição, que mostram diferentes representações
do tema e abrem atalhos para outros aspetos do seu discurso.

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

As diferentes Unidades Orgânicas da CML solicitam apoio ao AML para procederem à avaliação,
seleção e eliminação da documentação acumulada nas várias diferentes Unidades Orgânicas da CML.
Neste âmbito, e para permitir uma melhor resposta às solicitações recebidas, está previsto em 2018:
• Elaborar um estudo orgânico-funcional dos serviços produtores de documentação;

• Sinfonia de Neptuno, de Luís Quinta
Projeto expositivo concebido a partir de uma seleção de 29 fotografias a cor com base no tema “mar”;
imagens imprevisíveis, captadas na frente atlântica de Almada. Uma abordagem fotográfica que
o autor desenvolveu para este projeto e que nos transporta para um universo pictórico de efeitos
cromáticos e composições surpreendentes.

• Elaborar um Manual de Avaliação Documental e um documento de Boas Práticas de Gestão
Documental, a divulgar pelas várias unidades orgânicas da CML;
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• Água, Pão e Carne - Memórias de Lisboa Medieval
Projeto desenvolvido em articulação com o IEM - Instituto de Estudos Medievais, tem como objetivo
dar a conhecer o património documental sobre a Idade Média, conservado pela Câmara Municipal. A
exposição pretende recuperar quotidianos associados ao abastecimento alimentar da cidade de Lisboa
Medieval tendo como protagonistas o pão, a carne e a água. Partindo de um projeto de investigação
dotado de uma forte componente científica de pesquisa e levantamento de documentação sobre o
tema, esta iniciativa prevê, além da exposição também a edição de um catálogo.
• IMAGEM CONTEXTUALIZADA I E II

(Brasil), Universidade Estadual do Maranhão (Brasil) e Universidade de La Rochele (França).

• Dia Internacional dos Arquivos
Pretende-se assinalar esta data desenvolvendo um programa que pode incluir o lançamento do Livro
Carmesim (com respetivos sumários e índices cronológico e onomástico), visitas guiadas aos diversos
equipamentos do Arquivo Municipal, um pacote de informação/documento de mês e a apresentação
do Guia de Fundos do Arquivo (ebook).

No âmbito deste projeto, já com tradição no Arquivo Fotográfico, dá-se a conhecer o trabalho de jovens
fotógrafos através de pequenas mostras fotográficas e, em simultâneo, promovem-se conferências
com os autores, permitindo contextualizar o trabalho exposto. Estão previstas duas edições, a realizar
em março e em outubro.

• Dia Mundial da Fotografia

• Ciclo de encontros O que é o Arquivo? | Laboratório II: Imagem-Arquivo

• Helena Corrêa de Barros

Neste projeto, coorganizado com a Cinemateca Portuguesa e a IFIL/NOVA, pretende-se explorar a
noção “imagem-arquivo”, problematizando o ponto de contacto entre o Arquivo (na sua dimensão
mais lata) e as práticas (artísticas ou não) que lidam as imagens. Será dada especial atenção às imagens
em movimento (material de trabalho do AML-Videoteca), pelo que no centro deste Laboratório estará
um programa de cinema, acompanhado de conferências, encontros, discussões e visionamentos
comentados. No âmbito desta iniciativa, desenvolvida junta da comunidade académica, será dada
a conhecer a coleção e a atividade do Arquivo Municipal de Lisboa – Videoteca, promovendo este
equipamento como um local de interesse para o estudo do cinema, contribuindo para aproximar as
reflexões teóricas sobre o Arquivo do público em geral.

Helena Corrêa de Barros foi uma fotógrafa amadora pertencente à geração do salonismo (corrente
de fotografia do Estado Novo que se destaca pela promoção de exposições coletivas de fotógrafos
amadores) e fotografou desde a década de 20 do século XX até aos últimos dias da sua vida, em 2000,
tendo seu espólio sido doado ao Arquivo. A maior parte das fotografias que o constituem pertencem
ao período entre a década de 40 e a de 70 daquele século e abordam temas diversificados. Pretendese, com esta exposição, dar a conhecer o trabalho desta fotógrafa, pouco conhecido até à data.

• Fotografias de Trabalho, de Carlos Nogueira
Carlos Nogueira desenvolve uma obra multidisciplinar, que passa pelo desenho, pintura, performance
e escultura, colaborando ainda como coautor em projetos de arquitetura. Interessado nos fenómenos
e materiais naturais, bem como em temas e formas enraizados em memórias e rituais arcaicos da
cultura, desenvolve uma obra onde explora as relações entre construção e memória, entre o espaço
arquitetónico e o espaço natural. Utilizando como materiais preferenciais a madeira, a pedra, o ferro
ou o vidro, explora temas como a casa ou o caminho, convocando muitas vezes o espaço habitável e
esbatendo as relações tradicionais entre interior e exterior.
Este projeto expositivo, com edição de catálogo, pretende promover o trabalho autoral e o Arquivo
Municipal de Lisboa como uma instituição de caráter cultural que acolhe artistas de diferentes áreas e
projetos.

Pretende-se assinalar esta data com a realização de uma exposição virtual de fotografias, no site da DAM.

• Topografias Imaginárias - O som da cidade no cinema
Neste 4º ciclo do “Topografia Imaginárias” propõe-se uma descoberta das paisagens sonoras da cidade
de Lisboa tal como têm sido retratadas (ou fabricadas) no cinema. À semelhança das edições anteriores,
mantém-se o interesse em descobrir os modos pelos quais o cinema reinventa a cidade, mas desta vez
será dada atenção ao lado mais esquecido e justamente invisível dos dois termos desta relação (cidade
e cinema). Pela primeira vez, neste ciclo de “Topografia Imaginárias”, é dedicada atenção ao som do
cinema e será assim um espaço de descoberta de uma nova cidade, a que raramente aqueles que
conseguem ver estão atentos. Pretende-se dar a conhecer a coleção do AML-Videoteca, promover a
Videoteca como local interessante para o estudo do cinema na sua relação com a cidade, diversificar
os utentes do Arquivo, diversificar a área de trabalho e interesse dos espectadores e especialistas que
conhecem e visitam a Videoteca, contribuir para o conhecimento do cinema (sobretudo português) e
da cidade (a sua história e a sua dinâmica presente), potenciar a descoberta de perspetivas inéditas
sobre Lisboa e (os seus) filmes.

• Seminário Caminhos do Rio

• TRAÇA - Mostra de Filmes de Arquivos Familiares

No momento em que se assinalam os 20 anos da realização da Expo 98, o Arquivo Municipal de Lisboa
associa-se à Universidade de Lisboa (Faculdade de Letras e Faculdade de Arquitetura) na organização
de um seminário internacional sobre a cidade e a sua ligação ao rio. O seminário será desenvolvido em
três painéis de comunicações, subordinados às temáticas: Rios e cidades capitais, A Expo 98: 20 anos
depois e O Tejo nos descobrimentos.

Uma das principais tarefas da TRAÇA tem sido a de desmultiplicar as perspetivas sobre a história da
cidade, seguindo os olhares dos seus moradores tal como estão fixados nos filmes de família que
estes foram fazendo ao longo do tempo. Através destes filmes é possível seguir a transformação do
território e a transformação da maneira como esse território tem sido habitado. Neste ano intermédio,
entre a 2ª e a 3ª Mostra, a equipa da Traça propõe ir mais fundo na investigação que tem desenvolvido
em torno destes filmes e produzir um filme/montagem como resultado dessa investigação. Através,
exclusivamente, da montagem de filmes de família, procuraremos construir um mapa simultaneamente
temporal e espacial da cidade de Lisboa e procuraremos mostrar o lugar que estes filmes têm na
história da cidade e também na história do cinema. Pretende-se com este projeto contribuir para a

Além do seminário, estão previstas visitas culturais na cidade, passeio de barco no rio Tejo (em
articulação com outros municípios ribeirinhos) e a publicação das comunicações. A comissão científica
desta iniciativa contará com representantes da Universidade de Lisboa, Universidade Estadual de Goiás
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investigação em torno dos filmes de família, campo cinematográfico que ainda está largamente por
estudar; sistematizar as descobertas que têm sido feitas com o trabalho na TRAÇA, divulgar o Arquivo
Municipal de Lisboa e particularmente a sua coleção de filmes de família, através da circulação de um
produto fílmico (que resultará desta investigação).

• Feira do Livro de Fotografia - 9ª edição
O Arquivo recebe e coorganiza pela quarta vez a Feira do Livro de Fotografia em parceria com a Lisbon
Photobook Fair e terá como país convidado a Espanha. Pretende-se com esta iniciativa promover o
Arquivo Municipal de Lisboa como espaço de palestras e de debate, divulgar a fotografia contemporânea
e captar novos/diferentes públicos.

projeto, o Arquivo Municipal de Lisboa tem como objetivo de promover o património documental
que mantém sob guarda, apresentando novos olhares e abordagens sobre a cidade e potenciando o
tratamento, conservação e disseminação do seu acervo. O projeto prevê a criação de uma plataforma
de disseminação de conteúdos digitais de qualidade e de acesso aberto, que contribuirá para a
excelência e a internacionalização da investigação e do ensino e para a promoção de usos inovadores
dos conteúdos das Ciências Sociais, das Artes e das Humanidades. Pretende-se disponibilizar de modo
coerente e agregado um universo de conteúdos digitais integrados em repositórios, indexando-os de
acordo com uma estrutura de metadados comum.

• Universidade de Lisboa | Faculdade de Arquitetura
No âmbito deste acordo, a assinar em 2018, está previsto o desenvolvimento de vários trabalhos de
investigação, a partir do acervo do arquivo Municipal, com relevância para a documentação da Expo
98. Na sequência da investigação desenvolvida, resultarão diversos produtos de divulgação, como
Seminários, Publicações e Exposições.

• 3º Ciclo de Conferências de Fotografia
Conferências sobre fotografia contemporânea, em que são convidados especialistas de diferentes
áreas. Habitualmente, cada ciclo é subordinado a um tema. A periodicidade de realização deste ciclo
é irregular. Pretende-se com esta iniciativa promover o Arquivo Municipal de Lisboa como espaço de
palestras e de debate.

ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

• Universidade Nova de Lisboa | Centro de Física Atómica da Faculdade de Ciências e Tecnologia
Este acordo iniciado em 2017, visa possibilitar a leitura de documentos inseridos em espólios de arquivo,
nos quais a matéria de registo se encontra ilegível, bem como a análise dos materiais constituintes dos
documentos à guarda do Arquivo Municipal de Lisboa (DAM), através de métodos de exame e análise
disponíveis e realizáveis no Centro de Física Atómica (CFA da FCT/ UNL). No âmbito deste acordo será
possível o estudo das formas de degradação presentes nos documentos e apresentar propostas de
novos métodos de preservação.

OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

Desenvolver parcerias, redes de trabalho e cooperação, projetos com entidades académicas
e congéneres, promovendo a investigação e inovação, entre os quais se destacam:

• Family Search International (FSI)
A Family Search International é uma organização Norte Americana sem fins lucrativos, que se dedica
à preservação e publicação de arquivos de valor genealógico e histórico e que endereçou ao AML uma
proposta de parceria. A proposta surge com base numa estratégia prosseguida nos últimos anos pela
FSI e que assenta na constituição de redes de trabalho, contando já com mais de 132 países parceiros.
Em Portugal, a rede encontra-se bastante disseminada em organismos da administração central e
local, com especial destaque para a Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).
Prevê-se com o término do projeto, ainda no decorrer de 2018, a digitalização de 247 metros lineares
da série “Processos de Jazigo”.

• Universidade Nova de Lisboa | Departamento de Informática e o Departamento de Matemática da
Faculdade de Ciências e Tecnologia
No âmbito deste acordo serão criadas condições de estudo laboratorial a estudantes de mestrado
e doutoramento, na área do big data. Como produto destes estudos resultará a análise dos dados
constantes nos sistemas de informação do Arquivo, que permitirão o ajustamento de medidas de
gestão e de divulgação. A análise dos acessos ao website do Arquivo é outra possibilidade de estudo,
permitindo a definição de estratégias de comunicação.

• Universidade Nova de Lisboa | Instituto de Estudos Medievais
Dar-se-á seguimento à pareceria firmada com o Instituto de Estudos Medievais, através da realização da
exposição Água, Pão e Carne - Memórias de Lisboa Medieval, e da edição do respetivo catálogo. (ver página 54)

ORGANIZAÇÃO, DESCRIÇÃO E INDEXAÇÃO DA INFORMAÇÃO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

• Rossio - Ciências Sociais, Artes e Humanidades
A Câmara Municipal de Lisboa, através do Pelouro da Cultura, integra o consórcio Rossio, com
financiamento aprovado pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional de Lisboa, na
componente FEDER, promovido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) em parceria com
um conjunto de entidades públicas e privadas, de que são exemplo a Universidade Nova de Lisboa, a
Cinemateca Portuguesa, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das
Bibliotecas, a Direção Geral do Património Cultural e o Teatro Nacional de D. Maria. No âmbito deste
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OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

Gerir e implementar estruturas classificativas com base em modelos concetuais de organização
intelectual de documentação, com o objetivo de aumentar eficácia e a eficiência da atividade
administrativa e da recuperação de informação. Neste contexto está previsto para 2018:
• Assegurar a manutenção do Plano de Classificação do Arquivo Municipal, garantindo a sua coerência;
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• Gerir o Plano de Classificação na aplicação informática Gescor, assegurando o conveniente
enquadramento dos vários assuntos identificados, com o objetivo de aumentar eficácia e a eficiência
da atividade administrativa e da recuperação de informação;
• Dar continuidade à organização da documentação dos serviços do Urbanismo e da Gestão Cemiterial
(macroprocessos Obras e Jazigos, através do ingresso físico de processos pertinentes para o histórico
do edificado e da construção do respetivo índice web, viabilizando o acesso remoto a esta informação
pelos vários serviços da CML;
• Assegurar a organização e descrição de documentos fotográficos e videográficos com vista à sua
inventariação e disponibilização;
• Elaborar o Guia de Fundos do Arquivo Municipal de Lisboa.

PRESERVAÇÃO DIGITAL

PUBLICAÇÔES
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

• Memórias em Arquivo: edição 20 Anos Expo 98
Partindo da documentação da empresa Parque Expo, pretende-se desenvolver um trabalho exaustivo
de memórias em arquivo para a comemoração dos 20 anos da Expo 98. Este projeto prevê a
publicação de uma brochura para divulgação da documentação da Parque Expo, que se encontra no
Arquivo Municipal, e enquadra-se no âmbito da parceria entre a DMC e a Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa.

• Cadernos do Arquivo Municipal

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

No âmbito da preservação digital prevê-se, em 2018:

• Digitalizar documentos em suporte pergaminho e papel, documentos fotográficos e audiovisuais, de
acordo com os critérios de divulgação estabelecidos e as prioridades definidas para o efeito;
• Digitalizar documentos no contexto de projetos específicos (exposições, publicações) e no âmbito de
parcerias e protocolos de cooperação estabelecidos com a CML;

Editar os números 9 e 10 da revista Cadernos do Arquivo Municipal, revista científica digital, indexada
em repositórios e bases de dados internacionais, com periodicidade semestral. Esta revista, sujeita a
revisão científica por pares, em regime de anonimato, tem por objetivo divulgar o acervo do Arquivo
Municipal junto da comunidade científica, promovendo a investigação com base neste acervo; divulgar
o Arquivo como uma entidade que promove a investigação.

• Arrolamento dos Cargos da Câmara de Lisboa (séc. XV-XVIII)
Publicar em formato e-book o levantamento e estudo dos cargos municipais a partir da documentação
do Arquivo Municipal de Lisboa.

• Digitalizar documentos para resposta aos pedidos de acesso à informação de utilizadores internos e
externos.
• Produção audiovisual – documentários
Em 2018 prevê-se o arranque dos documentários: São Vicente – Padroeiro da Cidade de Lisboa, Lisboa
Industrial (recolha de memórias com o Departamento de Património Cultural) e o levantamento
videográfico da paisagem urbana em transformação.

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

O AML prosseguirá as operações e ações de restauro, de acordo com a planificação definida, para
documentos em vários suportes e em resposta a situações de perigo identificadas. Em simultâneo,
e com o intuito de promover a conservação da documentação, será garantida a monitorização e
o controlo das condições ambientais dos vários depósitos do Arquivo Municipal, bem como serão
implementadas medidas preventivas de conservação do acervo documental do Arquivo, considerando
as especificidades dos vários suportes. Em 2018, e fruto de um trabalho de articulação com o ANIM
- Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, está previsto o restauro do acervo videográfico do
Arquivo Municipal – Videoteca.
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SERVIÇO EDUCATIVO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

Através da organização, promoção e realização de atividades educativas, o Arquivo pretende captar e
envolver um público diversificado, de todas as idades, garantindo a divulgação do riquíssimo acervo
documental que tem à sua guarda. Deste modo, o Arquivo possibilita o contato com fontes primárias,
promove a investigação, divulga o trabalho desenvolvido na instituição e cria laços com a comunidade.
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05. DIVISÃO
DE SALVAGUARDA
DO PATRIMÓNIO
CULTURAL
A Divisão de Salvaguarda do Património Cultural (DSPC) está integrada no DPC. Todas as ações a
desenvolver estão enquadradas pelas competências formalmente atribuídas a esta unidade orgânica
(anexo I) e materializam-se através de um conjunto de atividades, que envolvem uma equipa
pluridisciplinar de 15 técnicos, nomeadamente arquitetos, historiadores e técnicos de conservação e
restauro, para um contexto de peças e edifícios dispersos por toda a cidade, sempre em articulação
com os demais serviços e entidades municipais.

PL ANO DE ATIVIDADES 2018
ARTE PÚBLICA
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

Priorizar a intervenção em peças de estatuária em risco, localizadas em locais estratégicos da cidade:
Marquês Sá da Bandeira (Praça D. Luís), Santo António (Alvalade), Pedro Alvares Cabral;

• Colocar novas peças: Homenagem ao Almirante José Pinheiro de Azevedo e a Simone de Oliveira.
No âmbito do Orçamento Participativo (OP) as peças “Portugal em Lisboa” e Memorial à Escravatura”;
• Executar diversos trabalhos, através de adjudicações externas, nomeadamente ações de limpeza,
conservação, manutenção, através de adjudicações externas, e realização de pequenas reparações
que venham a surgir durante o ano em qualquer uma das peças de Arte Pública da cidade, por técnicos
da DSPC.

PATRIMÓNIO AZULEJAR
Para a concretização da sua atividade esta Unidade Orgânica dispõe de um orçamento próprio de
151.111€, a que acresce o valor de 1.799.816€ de financiamentos, designadamente dos projetos R.O.C.K,
PISAL e Banco Europeu de Financiamento. Ao orçamento próprio acaba ainda por acrescer, ao
longo do ano, a utilização de verbas para investimento que estão afetas a outras orgânicas para o
desenvolvimento de trabalho da sua competência relacionado com a preparação de procedimentos
de reabilitação ou conservação de edifícios geridos pela DMC.

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

• Dar continuidade à implementação do Programa de Investigação e Salvaguarda do Património
Azulejar (PISAL) nas suas diversas vertentes:
- Criar um espaço de trabalho permanente e aberto ao público para a divulgação do PISAL;
- Dar continuidade à estruturação do Banco do Azulejo;

No exercício da sua atividade, no sentido de conservar e proteger o património construído e integrado
em espaço público, salvaguardando a memória coletiva, a DSPC atua sobre três eixos estruturantes,
designadamente:

a. Requalificação/valorização de equipamentos culturais municipais;

- Desenvolver um programa educativo para as escolas;
- Iniciar a elaboração da Carta de Risco e Carta Municipal do Azulejo (a integrar no PDM);
- Articular ações de conservação preventiva com os diversos serviços da CML e outras entidades
externas;

b. Salvaguarda do património cultural;

- Concluir o Manual das Boas Práticas, essencial para as ações de sensibilização/salvaguarda junto dos
serviços da CML/Juntas de Freguesia/Proprietários;

c. Conservação, restauro e colocação de obras de arte pública: estatuária e azulejaria.

- Lançar o prémio “Jorge Colaço”.

A seleção das atividades a integrar neste plano teve em atenção, além da relevância de cada uma delas
no tecido cultural da cidade, a urgência das intervenções a realizar e a possibilidade da sua conclusão
num horizonte temporal relativamente curto. Em alguns casos trata-se de concluir intervenções já
iniciadas mas que foram suspensas, ou de concluir intervenções em curso mas necessitando de reforço
financeiro para a sua conclusão. Noutros pretende-se dar resposta às necessidades estruturantes e
fundamentais, para uma consolidação da atividade cultural em Lisboa.

• Priorizar a intervenção em peças de azulejaria em risco, localizadas em locais estratégicos da cidade:
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- Painéis da Avenida Marechal António de Spínola, da autoria de Sá Nogueira;
- Painel na Av. Infante Santo, da autoria de Carlos Botelho.
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REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

O programa para 2018 no âmbito de conservação, manutenção e valorização de equipamentos
culturais, assenta em dois eixos fundamentais:

PL ANO DE ATIVIDADES 2018
encontram-se bastante deterioradas, dificultando o seu funcionamento e colocando em perigo os
utentes dos edifícios. Torna-se necessário e urgente dar continuidade à sua substituição.
- Olivais: construídos nos anos 70, registam uma utilização mais regular nos últimos anos. Embora
tenham sido realizadas, em 2016, algumas obras de conservação interior e exterior, continuam a carecer
de intervenções urgentes no seu exterior, nomeadamente nas coberturas, fachadas e drenagens.

• Palácio do Beau Séjour
a) Requalificação de equipamentos culturais, no âmbito da fixação e reabilitação do tecido urbano
existente;

Objeto de várias intervenções ao nível das coberturas e das caixilharias exteriores, torna-se necessário
a realização de diversas intervenções interiores para a sua conservação.

b) Salvaguarda e valorização de polos culturais em áreas consolidadas, em função do desenvolvimento
de eixos culturais e históricos.
• Palácio Ulrich – Casa Veva de Lima
A seleção dos equipamentos a integrar neste programa teve em atenção, além da relevância de cada
um deles no tecido cultural da cidade, a urgência das intervenções a realizar e a possibilidade de
conclusão dessas intervenções num horizonte temporal relativamente curto.

Edificado na sequência de projeto aprovado pela Câmara Municipal em 1894, com remodelações
assinaláveis no 2.º quartel do século XX, apresenta graves patologias que colocam em perigo a
sua estabilidade e a segurança de pessoas e do seu significativo espólio móvel. Para este efeito é
imprescindível repor as devidas condições de estabilidade e segurança do conjunto, nomeadamente
na sua estrutura e cobertura.

Em alguns casos trata-se de concluir intervenções já iniciadas, mas que foram suspensas, ou de
concluir intervenções em curso que precisam de reforço financeiro para a sua conclusão. Noutros
casos pretende-se dar resposta, através de construção ou reabilitação, a necessidades essenciais para
a consolidação da atividade cultural em Lisboa.

• Arquivo Municipal – Bairro da Liberdade | Arco do Cego | Fotográfico
Finalização dos trabalhos já anteriormente previstos para dotar estes equipamentos das condições de
conservação e segurança adequadas à preservação do espólio constante nos Arquivos.

• Museu de Lisboa
- Palácio Pimenta: dar continuidade à requalificação do Museu de Lisboa, com um novo programa
museológico, novos discursos expositivos, e reabilitação de todos os espaços complementares ao
Palácio Pimenta, valorizando também toda a área envolvente e acessibilidades;
- Pavilhão Preto: requalificação do edifício por forma a manter a atual Galeria de Exposições temporárias,
dotando-a de um novo espaço multiusos como, também, instalar o Núcleo de Conservação e restauro
do museu;
- Casa da Guarda e anexos: dotar o museu com um equipamento próprio para o desenvolvimento
do Serviço Educativo na antiga casa do guarda. Paralelamente, e por forma a dotar o museu de uma
infraestrutura de apoio às suas atividades, o projeto contempla ainda uma construção própria entre o
muro do jardim do buxo e o muro periférico.

- Teatro Romano: reabilitação dos espaços complementares ao Museu, valorizando toda a sua área
envolvente e acessibilidades, criando novas valências e novos discursos expositivos integrados;
- Torreão Poente: requalificação de todo o edifício incluindo o terraço, e a partir do novo programa
museológico, introduzir novos discursos expositivos, valorizando toda a área envolvente e
acessibilidades;

• Criptopórtico. Olisipo | identidade de uma cidade romana
Elaboração de estudo prévio para a criação de um “Centro de Interpretação” agregador dos elementos
informativos sobre toda a área geográfica a considerar através de diferentes meios, designadamente
digitais e multimédia.

• Biblioteca de Alcântara
Com o objetivo de oferecer a Alcântara a valência cultural necessária para desenvolver as suas
múltiplas atividades no âmbito da literacia, o projeto da Biblioteca permite a criação de um futuro
espaço cultural complementado com espaços lúdicos e de lazer. A respetiva empreitada iniciada em
2017, desenvolver-se-á em 2018, com o acompanhamento da DSPC.

• Edifício da Standard Elétrica
Considerando as anomalias e patologias existentes, a intervenção incidirá essencialmente sobre a
reparação /revisão geral do edifício.

• Igreja de Santo António
• Ateliês
- Coruchéus: conjunto edificado em 1970, constituído por 50 ateliês e uma galeria, distribuídos por
2 blocos de dois e três pisos, respetivamente. As suas caixilharias originais, em alumínio anodizado,
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A empreitada, a iniciar em 2018, incidirá essencialmente sobre a reparação/revisão geral da cobertura,
reparação de paramentos exteriores, incluindo reparação de gradeamentos, vãos e cantarias.
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DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL
Serão ainda realizadas pequenas reparações de manutenção e conservação, que venham a surgir
durante o ano em qualquer edifício sob a tutela da DMC.

PL ANO DE ATIVIDADES 2018
SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

R.O.C.K - RE-USE AND OPTIMIZATION OF CULTURAL HERITAGE IN CREATIVE
AND KNOWLEDGE BASED CITIES
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial
OE5 - Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Integrado no esforço de internacionalização da cidade, conjugado com um enfoque estratégico na
divulgação do património da cidade, a DSPC preparou em 2016 em parceria com outras cidades
europeias a submissão de uma candidatura a fundos comunitários, no âmbito do quadro de
financiamento Europa 2020, com o projeto Re-use and Optimization of Cultural heritage in Creative
and Knowledge based cities. A candidatura foi aprovada em 2017. Em 2018 serão iniciadas as primeiras
atividades.
Projeto R.O.C.K., desenvolve uma abordagem circular inovadora para a regeneração e reutilização dos
centros históricos das cidades, tendo por base a replicabilidade de projetos de sucesso em cidadesmodelo. Envolve dez cidades: 7 cidades-modelo (Atenas, Cluj-Napoca, Eindhoven, Liverpool, Lyon,
Turim e Vilnius) e 3 cidades-replicadoras (Bolonha, Lisboa e Skopje), e mais de 32 parceiros europeus
(sete universidades e várias empresas). Ao estabelecer uma rede de agências, empresas e cidades, o
ROCK revela-se como uma oportunidade inovadora para trabalhar o Património Cultural como um
motor privilegiado de regeneração, desenvolvimento sustentável e crescimento económico.
O projeto integra a estratégia Lisboa/Europa 2020 no que se refere à área de intervenção “Lisboa
Cidade da Cultura e da Interculturalidade”, dado articular-se com o eixo “Dinâmica Social”. Reconhece
como fundamental a promoção, conservação e valorização do património cultural existente na cidade,
e a sua relação com a comunidade, assente em valores de autenticidade, qualidade e diversidade.
Lisboa selecionou como área de intervenção a frente ribeirinha das freguesias do Beato e Marvila e sua
relação com a Baixa (Terreiro do Paço), freguesia de Santa Maria Maior. Grosso modo, a área baliza-se
entre o Museu Nacional do Azulejo e o Centro Cultural de Braço de Prata, para abranger o Hub Criativo
do Beato, e um pouco acima da Linha de Cintura, de modo a abranger a Biblioteca de Marvila e a Quinta
dos Alfinetes. Como experiência-piloto, selecionou-se o eixo da Rua do Açúcar à Quinta dos Alfinetes.
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À DSPC compete instruir os processos de classificação dos bens culturais imóveis de âmbito municipal,
no sentido da sua proteção e valorização, em conformidade com critérios de caráter geral – históricocultural, estético-social e técnico-científico; e de caráter complementar – integridade, autenticidade e
exemplaridade do bem. Neste sentido, propõe-se:
• Dar continuidade à identificação, estudo e instrução de processos de classificação de imóveis de
âmbito municipal.
• Classificar o edifício dos Paços do Concelho como Monumento de Interesse Municipal
• Emitir pareceres técnicos para os restantes serviços da CML, em matéria de salvaguarda do património
histórico e cultural;
• Priorizar a Classificação do Património em risco, em particular do século XX ou com património
azulejar relevante;
• Elaborar uma proposta para classificação dos Paços do Concelho, individualmente, como monumento
de interesse municipal, bem como outros imóveis relevantes inseridos no Conjunto da Baixa Pombalina,
merecedores de destaque pela sua importância como património de interesse municipal;
• Acompanhar o desenvolvimento da candidatura da CML: Lisboa Histórica, Cidade Global e Lisboa
Pombalina, inscrita na Lista Indicativa de Portugal da Comissão Nacional da UNESCO (CNU);
• Conceber um Programa Pedagógico no âmbito da Salvaguarda do Património, enquadrado nas
seguintes áreas de intervenção:
Participação: incentivar ao envolvimento de todos, nos assuntos da esfera pública ligadas ao património,
à cidade e ambiente urbano. Identificação de estratégias;
Serviço Publico: promover procedimentos e ações de forma a garantir a salvaguarda do património
construído e integrado. Divulgação e formação junto das autoridades locais e identificação de
oportunidades;
Educação: desenvolver uma maior compreensão das questões ligadas ao património, à cidade e ao
território. Dinamização de atividades educativas. Incentivar à participação da Escola.
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06. DIVISÃO
DE AÇÃO
CULTURAL
Divisão de Ação Cultural (DAC) está integrada na Direção Municipal de Cultura, conta com colaboração
de 26 elementos, e dispõe para o ano de 2018 de um orçamento de 4.304.198€.

PL ANO DE ATIVIDADES 2018
d. Apoio não financeiro a projetos, entidades e estruturas de produção cultural e artística, e dinamização
do tecido cultural da cidade numa perspetiva facilitadora, quer intra CML, quer perante outras entidades
públicas e privadas;
e. Contribuir e servir de catalisador, facilitando e elevando a qualidade da oferta cultural na cidade,
designadamente pelo apoio à produção cinematográfica e ao audiovisual, à organização do Festival
“TODOS” e da Lisbon Week; pela gestão de projetos vencedores OP; pela ligação e articulação com a
Artemrede.

Este é um Plano de Atividades que mantém a ambição, pela diversidade de frentes e pela quantidade
e complexidade de ações pensadas, mas que reflete os princípios e valores que estão subjacentes ao
compromisso que aqui, mais uma vez, se assume.
Se das competências atribuídas decorrem as ações previstas e os objetivos traçados e enunciados, é
na continuada renovação do modelo de ação da DAC que se colocam as maiores expetativas e o maior
empenho.
Reitera-se pois a confiança que a DAC quer conquistar pelo exemplo, promovendo a abertura
e a transparência, a proximidade, a relação e a cooperação e a regular e interessada comunicação
consolidando boas práticas como metas a manter para 2018, consolidando o estatuto de interlocutor
único, facilitador e integrador que catalisa e potencia, acrescentando valor externo e interno.

Apresentam-se, de seguida, as atividades e projetos inscritos neste plano de atividades, estruturados
a partir dos OE da DMC.

APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES E ESTRUTURAS CULTURAIS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
No plano de atividades para 2018 mantêm-se como prioritárias as áreas de intervenção que decorrem
das competências legalmente atribuídas (anexo I): Apoios Financeiros, Apoios Não Financeiros,
Parcerias e Coorganizações, Cedências de Espaço, Ateliês, Intercâmbios e Residências Artísticas e
grandes projetos, de que é exemplo o Polo Cultural Gaivotas | Boavista e, mais recentemente, a Loja
Lisboa Cultura.
Nesta medida, as áreas de intervenção prioritárias determinam as atividades expressas pela
importância axiomática que se lhes atribui, perpassando em todo o plano de atividades a sua marca,
nomeadamente:
a. Promover ações de descentralização cultural na cidade fomentando a cultura de proximidade: Polo
Cultural Gaivotas/Boavista, Casa do Cinema, Carpintaria São Lázaro, Ar.Co, Karnart, Sons pela Cidade,
em articulação com as Juntas de Freguesia e outras instituições locais;
b. Incentivar a criação artística e a sua difusão nacional e internacional (intercâmbios e residências,
participação em Encontros Internacionais), bem como a gestão, monitorização e avaliação de
apoios financeiros concedidos a criadores, entidades e estruturas de produção cultural, assegurando
compromissos transitados, acompanhando a sua execução e cumprimento e garantindo ainda
monitorização efetiva;
c. Apoiar as artes através da monitorização da atribuição de ateliês; lançamento, organização e realização
de programas, em parceria com as Juntas de Freguesia e a participação da Rede de Bibliotecas de
Lisboa e da EGEAC; dinamização, valorização e divulgação do Complexo dos Coruchéus; revisão de
Regulamento (RAMPA); regularização de incumprimentos; funcionamento do Gabinete de Apoio aos
Ateliês Municipais; e manutenção e conservação do edificado;
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OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

Reforçar o papel da autarquia como facilitadora das dinâmicas culturais da cidade, através,
nomeadamente, da concessão de apoios financeiros e não financeiros a agentes culturais (com
destaque para a divulgação e cedência de espaços) e da articulação com as demais entidades públicas
e privadas. Nesta medida, e porque é o Regulamento de Atribuição de Apoios pelo Município de Lisboa
(RAAML) que determina o modo como o procedimento de atribuição de apoios é assegurado, importa:
• Consolidar o modelo de concertação da atribuição de apoios;
• Investir na reformulação dos relatórios de monitorização enquanto elemento fundamental de suporte
à decisão de atribuir;
• Refletir sobre a constituição de grelha de apoios a projetos estruturantes no quadro da política cultural
do Município.
• Dar continuidade à campanha de informação sistemática junto das entidades e agentes culturais das
alterações verificadas ao nível da atribuição de apoios e do seu impacto efetivo, bem como assegurar a
disseminação do infoguia DAC/RAAML, sem prejuízo do esclarecimento de todas as dúvidas, inerentes
e naturais;
• Dinamizar a apropriação do Manual de Procedimentos interno garantindo a edição, disponibilização
e disseminação de um Guia destinado ao tecido cultural, sem prejuízo do tempo que forçosamente
terá de ser reservado para esclarecimento de todas as dúvidas;
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• Dar continuidade à estabilização e consolidação do modelo de gestão com características mais
proativas e de acompanhamento e monitorização contínuas, desde logo pela operacionalização de
contrapartidas, em articulação com os demais serviços da Direção Municipal de Cultura e da Câmara
Municipal de Lisboa; cumprimento dos termos dos Contratos Programa previamente refletidos,
negociados e aprovados; ponderação de cláusulas a integrar nos mesmos documentos quanto à
exequibilidade e razoabilidade; relação com objeto, indicadores e vigência.

APOIO NÃO FINANCEIRO A ATIVIDADES CULTURAIS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa

Durante o ano de 2017, a DAC, em estreita colaboração com a DMEVAE e a DMHU, acompanhou o
procedimento público de aquisição de 3 empreitadas (3 casas) que resultou na adjudicação das casas
N12 e N31 e na não adjudicação da casa N5, que deverá ser objeto de novo procedimento. Em 2018, a
DAC deverá continuar a colaborar com a DMEVAE nos procedimentos de reconversão das 4 casas de
função, nomeadamente, no processo público de aquisição das 2 empreitadas em falta (casas N5 e S1) e
no acompanhamento da evolução da obra já em curso desde nov./dez. 2017, das casas N12 e N31, cujo
prazo de execução se estima em 5 meses. Após conclusão da obra, a DAC deverá receber e equipar
as 2 casas N12 e N31 agregando a sua gestão às Residências da Boavista do Pólo Cultural Gaivotas |
Boavista, até final de 2018. Durante o ano de 2018, importa ainda à DAC desenvolver o Programa/
Estratégia de Residências Artísticas para as 4 casas de função, para início de implementação em 2019.
Para tal será necessário desencadear as seguintes ações necessárias:

OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

Os apoios de natureza não financeira são a mais acabada imagem da promoção da articulação e
colaboração entre as unidades orgânicas da CML, numa transversalidade com efeitos e impactos
visíveis e positivos na consolidação da cultura organizacional do Município. Por outro lado, assumido
o compromisso de apoiar as estruturas culturais, numa lógica bottom-up, no desenvolvimento das
suas iniciativas, permite-se que estas cumpram os seus objetivos, correspondendo a expectativas e
ambições legítimas e colmatando-se, desta forma, a escassez de meios financeiros a disponibilizar.
A importância atribuída a este segmento está assim justificada. Numa média dos últimos três anos,
vêm sendo concedidos cerca de dois apoios por dia, a mais de uma centena de entidades, para quase
duas centenas de iniciativas, da logística à produção executiva, de Associações a Universidades e
Embaixadas, num caleidoscópio que praticamente cobre ¾ das orgânicas do Município, o Setor
Empresarial Local e uma muito considerável parte das estruturas e instituições que na sua atividade se
dedicam à cultura.

ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

A disponibilização de novos espaços destinados à criação artística nos mais diversos domínios, sejam
ateliês, sejam outros espaços devolutos, eventualmente a reabilitar, e a sua disponibilização a artistas
e criadores ou estruturas de criação, consagrada e/ou emergente, e produção artística, é um objetivo
estratégico determinante para consolidar a dinâmica cultural da cidade. Em 2018 pretende-se dar
continuidade ao trabalho de articulação estreita com as Direções Municipais de Gestão Patrimonial
e da Habitação e Desenvolvimento Local, com vista à participação e envolvimento no processo de
atribuição de novos imóveis, tentando identificar, para disponibilização temporária, espaços para
ensaio, exibição, exposição, etc., ou por períodos mais alargados, com a contrapartida de recuperação
dos imóveis.

• Constituição de grupo de trabalho;
• Contratação de Curador para definição do Programa de RA;
• Definição do Programa e respetivas normas de participação.

ENCICLOPÉDIA DOS MIGRANTES
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE5 - Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Em maio 2017 a CML/Pelouro da Cultura adquiriu o exemplar da Enciclopédia dos Migrantes referente
a Lisboa, enriquecendo assim o seu património imaterial. Este projeto reúne 400 testemunhos de
pessoas que vivenciaram migrações no seu percurso de vida, estruturado pela ONG L’Age de la tortue,
de cooperação europeia entre três países (França, Espanha e Portugal) e um território ultramarino
(Gibraltar). Durante o ano 2018 está previsto, com os parceiros operacionais em Portugal, a Associação
Renovar a Mouraria (Lisboa) e a Associação de Solidariedade Internacional (Porto), dinamizar o seu
conteúdo, através de exposições, conferências, leituras encenadas com a artista Ana Sofia Paiva,
dinamização da página do Facebook e outras redes sociais, entre outras atividades, junto das Escolas,
Bibliotecas Municipais, museus e diversas organizações sociais.

INTERCÂMBIOS ARTÍSTICOS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

CASAS DE FUNÇÃO

OE5 - Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa

Este programa visa apoiar o desenvolvimento de projetos no âmbito das Residências Artísticas (RA),
proporcionando aos artistas, a experiência de vivência numa cidade estrangeira. Atualmente a CML/
DMC, através desta DAC, promove três programas de Intercâmbio Artístico (IA): Lisboa/ Maputo;
Lisboa/ Budapeste e Lisboa/ Praia, num total de 4 residências em Lisboa e 3 residências no estrangeiro,
com a duração média de um mês, cada. Em 2018, pretende-se dar continuidade a estes programas e
implementar medidas de melhoria contínua, conforme já iniciado em 2017, designadamente:

OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

O projeto Casas de Função consiste na reconversão de 4 casas de antigos guardas florestais,
disseminadas pelo Parque Florestal de Monsanto (N5 – junto ao Bairro da Boavista; N12 – junto ao Bairro
da Liberdade/ Arquivo Municipal; N31 – junto ao antigo restaurante panorâmico/ miradouro; S1 – no
antigo parque aquático do Restelo) em espaços destinados ao acolhimento de artistas em residência,
cujo programa funcional e de utilização, bem como a futura gestão é da responsabilidade da DAC.
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- Garantir uma maior divulgação/visibilidade dos programas, quer pelos meios da CML como por
intermédio de outras entidades culturais/ instituições/ faculdades, relacionadas com diferentes as
áreas artísticas desses programas;
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- Garantir uma gestão mais eficiente dos procedimentos preparatórios à realização das Residências/
Intercâmbios Artísticos (uniformização de documentos; entrega de candidaturas online; disponibilização
de formulários para preenchimento online; simplificação de procedimentos no contacto com outras
entidades, etc.);

LISBOA FILM COMMISSION

- Garantir um acompanhamento mais especializado das residências/ intercâmbios artísticos, envolvendo
outras entidades culturais e especialistas, na constituição de júris de seleção, no acompanhamento do
artista em residência e na disponibilização de espaços de trabalho (a definir como contrapartidas nos
Contratos-Programa a celebrar com as entidades apoiadas pelo Município de Lisboa, ou através de
Protocolos);

OE5 - Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

- Garantir condições de facilitação de acesso dos artistas a Museus, Equipamentos, Programas Culturais,
Visitas guiadas e outros, que possam ter interesse para o trabalho a desenvolver, em Lisboa.

“A Lisboa Film Commission, criada em Outubro de 2012, tem como missão promover a cidade de Lisboa,
nos planos nacional e internacional, como destino privilegiado de filmagens e sessões fotográficas. A
Lisboa Film Commission apoia as empresas de produção e os profissionais do setor do Cinema e do
Audiovisual, atuando como interlocutor e facilitador junto dos vários serviços municipais, garantindo
o acompanhamento do licenciamento e da concessão de apoios municipais, prestando assistência no
preenchimento dos pedidos e na pesquisa de locais, e promovendo reuniões prévias às filmagens” . Esta
estrutura de apoio ao cinema é tutelada pelos Pelouros da Economia e Inovação e Cultura, cabendo à
Cultura, pela ação da DAC, a gestão dos apoios financeiros, privilegiando a produção cinematográfica
que contribui para posicionar e promover a capital como local de rodagem de produções nacionais e
internacionais, potenciando e reforçando o cariz cultural internacional impar de Lisboa.

• Lisboa | Maputo

MAPEAMENTO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS CULTURAIS

Programa de Arte Contemporânea (Artes Visuais e/ou Fotografia), que se realiza desde 2015, ao abrigo
do Protocolo de Cooperação, celebrado entre a DMC e o Camões, I.P. - Centro Cultural Português em
Maputo. Consiste na residência de um mês, de um artista moçambicano, que pretenda desenvolver um
projeto artístico relacionado com Lisboa e/ou colaborar com criadores, curadores ou investigadores
ligados a diferentes áreas do saber, sedeados em Lisboa. A DAC, em estreita articulação com o Centro
Cultural Português em Maputo, colabora no processo preparatório à RA e assegura o acompanhamento
do artista moçambicano durante o período de realização de RA em Lisboa.

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa

- Garantir espaços de trabalho e de (eventual) exposição/ divulgação dos resultados, para os artistas
em residência, em Lisboa (nomeadamente, nos Ateliês Municipais dos Coruchéus ou no Pólo Cultural
Gaivotas | Boavista);

• Lisboa | Budapeste
Programa de Artes Plásticas e Visuais, que se realiza desde 1998, ao abrigo do Acordo de Geminação
celebrado entre as cidades de Lisboa e Budapeste, assinado em 1992. Consiste na residência de um
mês, de dois artistas de Lisboa em Budapeste, e de dois artistas de Budapeste em Lisboa, sendo, por
norma, selecionados os meses de verão. A DAC, em estreita articulação com a Divisão de Relações
Internacionais, assegura, todo o processo preparatório à residência dos artistas portugueses em
Budapeste e acompanha os dois artistas húngaros durante o período de realização de RA em Lisboa.

OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

O mapeamento de equipamentos e estruturas culturais da Cidade constitui um apoio fundamental
para uma atuação municipal consciente, eficaz e precisa, não se limitando a uma mera recolha e
tratamento de informação. A sua análise e interpretação, para percecionar e perceber as dinâmicas
culturais de natureza territorial, é primeiro e último objetivo deste projeto. Assim, em 2018, continuarse-á a trabalhar nesse mapeamento através da elaboração de um documento de referência e de
suporte à decisão estratégica e operacional no âmbito do qual se prevê:

• Continuar, de forma sistemática, a identificar oportunidades de melhoria na recolha e tratamento da
informação;
• Atualizar e completar dados;
• Estabilizar o trabalho de caracterização;
• Avançar com a classificação e descrição definidas;

• Lisboa | Praia
Programa de Criação Artística em Dança, que acontece desde 2017, ao abrigo do Protocolo de
Cooperação celebrado entre a CML e o Camões, I.P. e consiste no estágio de um mês, de um artista de
Lisboa na cidade da Praia e de um artista cabo-verdiano em Lisboa.
A DAC, em estreita colaboração com o Camões, I.P., assegura, todo o processo preparatório à residência
do artista português na Cidade da Praia e acompanha o artista cabo-verdiano durante o período de
realização de RA em Lisboa.

• Aprofundar o trabalho colaborativo com a Divisão de Gestão de Informação Georreferenciada e o
Departamento de Marca e Comunicação;
• Colaborar ativamente na implementação da Agenda Digital para a Cultura;
• Manter a colaboração ativa com a Plataforma de Dados Abertos.

O Camões, I.P., em estreita colaboração com a DAC, assegura, todo o processo preparatório à residência
do artista cabo-verdiano em Lisboa e acompanha o artista português durante o período de realização
de RA na Cidade da Praia.
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MONITORIZAÇÃO DAS CEDÊNCIAS EM VIGOR
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa

a aposta no desenvolvimento de projetos artísticos colaborativos, criando novas possibilidades de
residências artísticas, com o Camões, I.P. (ao abrigo do protocolo em vigor) e/ou com outras estruturas
nacionais, como Universidades e Institutos.

OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

2017 assistiu à estabilização de uma relação regular, próxima e colaborativa com a Direção Municipal de
Gestão Patrimonial e a Direção Municipal de Habitação e Desenvolvimento Local, com competências
nestas matérias. Neste ano, continuar-se-á a proceder à atualização, complemento e verificação dos
dados sistematizados de forma a alargar-se a todas as cedências um acompanhamento mais efetivo e
regular, tal como sucede quanto a equipamentos e estruturas a funcionar em espaços do património
municipal, como a Casa do Cinema, e as associações Karnart e Alkantara, entre outros agentes culturais.

PLATAFORMA RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

Este projeto consiste na criação de uma plataforma sobre Residências Artísticas (RA), em Lisboa, que
deverá englobar 3 componentes fundamentais: base de dados; divulgação e mediação/ facilitação. No
final de 2017, foram dados os primeiros passos com vista à criação da plataforma, tendo sido efetuada
uma auscultação prévia às Entidades que promovem Residências Artísticas. Em 2018 pretende-se
desenvolver o projeto da plataforma, identificando-se como ações necessárias:
• Constituição de um grupo de trabalho;
• Elaboração do Caderno de Encargos;
• Lançamento do Procedimento de Contratação Pública;
• Apreciação das Propostas;
• Adjudicação;
• Elaboração da Plataforma;

REDES INTERNACIONAIS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE5 - Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais

•

Eurocities

Reforçar a praticipação da cidade de Lisboa na Rede Europeia Eurocities (www.eurocities.eu), rede
fundada em 1986, que congrega um grande número de cidades europeias e cujo objetivo é a partilha
de conhecimento e ideias focadas nas sete grandes áreas de interveção - economia, ambiente assuntos sociais, cultura sociedade do conhecimento, mobilidade e cooperação -, nas quais se promove e
desenvolvem soluções inovadoras através de grupos de trabalho, projetos, atividades e eventos organizados pontualmente com a participação das diversas cidades parceiras. Essencialmente constituída
por membros dos governos locais e municipais das diferentes cidades europeias, procura reforçar o
seu papel junto das instituições europeias.
•

On the move

A adesão à Associação On The Move.Org, rede de entidades culturais que se dedica ao tratamento de
questões relacionadas com a mobilidade internacional dos artistas, naturalmente, na medida em que
esta associação agrega e apoia o desenvolvimento de um conjunto de entidades de toda a Europa e
do mundo (e suas associadas), que se dedicam a atividades coincidentes com as prestadas pela Loja
Lisboa Cultura (LLC). A participação nesta rede permitirá, assim, ao Município de Lisboa o acesso a um
nível de participação internacional, de conhecimento, de disponibilização de ferramentas e de partilha,
indispensáveis à prestação do melhor serviço público informativo e de capacitação que a LLC pretende
prestar. Durante o ano de 2017 foi já aprovada em sessão de câmara a integração do Município de
Lisboa como associado prevendo-se para maio a realização em Lisboa de uma Assembleia Geral da
organização, programa que a Divisão irá garantir.

• Carregamento da Base de Dados e Ensaios;
SONS PELA CIDADE

• Implementação da Plataforma;

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa

• Apresentação Pública;

OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

• Gestão e Monitorização/ Inicio do período de funcionamento da Plataforma.

PROJETOS ARTÍSTICOS COLABORATIVOS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais
OE5 - Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais

Em 2017 foi celebrado um protocolo de cooperação entre a CML/ DMC e o Camões, Instituto Público
(Camões, I.P.), com vista à realização de projetos culturais no âmbito das residências artísticas, em
Lisboa e no estrangeiro, visando o objetivo comum de potenciar o desenvolvimento de projetos
artísticos colaborativos entre criadores portugueses e estrangeiros. Em 2018 pretende-se acentuar

1

No quadro da parceria existente entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Associação Música,
Educação e Cultura, organização que tutela a Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), a Câmara
Municipal de Lisboa, enquanto associada fundadora daquela Associação, beneficia de um conjunto
de contrapartidas de programação que se traduzem, essencialmente, na realização de concertos
gratuitos e de livre acesso a oferecer à cidade. Na temporada de 2018, a OML, em conjunto com o
Município e várias Juntas de Freguesia da cidade, a cabo o programa Música em Festa/Sons pela
Cidade, será maioritariamente executado pelos solistas daquela Orquestra e pela Orquestra Académica
Metropolitana. A DAC continuará a garantir, com as melhorias identificadas no balanço da 1.ª edição, a
coordenação e operacionalização de todo o programa que pretende disseminar através da previsão e
ativação de contrapartidas em contratos programa a firmar com entidades na área da música.

CML 2016
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6.1 ATELIÊS MUNICIPAIS

• Realização de três exposições em parceria com as Galerias Municipais e Rede de Bibliotecas

Constituídos por mais de 60 espaços de trabalho destinados à criação artística na área das artes visuais.
Os ateliês municipais, localizados em Alvalade, no Complexo dos Coruchéus, nos Olivais e no bairro do
Rego, cuja cedência é determinada pelo designado Regulamento de Ateliers Municipais para as Artes
(RAMPA), serão, em 2018, objeto de concurso a lançar que abrangerá cerca de 80% do seu universo.

A partir da obra dos artistas pioneiros no complexo dos Coruchéus, a saber:

Importa, para tanto:

- Ribeiro Farinha – pintura, desenho, poesia; com foco na sua ligação às suas origens geográficas e
culturais;
- Manuela Madureira – escultura;

• Decidir sobre cedências excecionais e permanência de beneficiários;

- Carlos Figueira e Daniel Luzia – exposição/demonstração do seu trabalho artístico e ação pedagógica;
cerâmica e gravura. No futuro espaço multiusos (ateliê 1) com forno cerâmico e na biblioteca. Outubro.

• Constituir comissão de análise;
• Definir e aprovar critérios de atribuição;

Está ainda prevista a criação de:

• Preparar e lançar programa de concurso;
• Garantir o acompanhamento de procedimento concursal;
• Acompanhar desocupação/libertação de ateliês;

• Um Espaço Multiusos para as artes no ateliê 1, disponível para a realização de iniciativas municipais e
da comunidade;

• Articular com a Divisão de Gestão de Contratos a formulação de termos de contrato;

• Espaços de apoio ao programa de intercâmbios através da reserva de ateliês para espaços de trabalho;

• Proceder à entrega de chaves.

• A instalação de um memorial aos Artistas residentes;
• Colocação de diretório com valência de divulgação de programação do complexo.

6.1.1 ATELIÊS MUNICIPAIS DOS CORUCHÉUS

Já para o Espaço do Rego prevê-se a criação de polo municipal de ateliês reservado a utilizações
pontuais e a colaborações/parcerias institucionais.

Cientes que os Ateliês Municipais dos Coruchéus são um equipamento ímpar na cidade de Lisboa, que
integra 50 espaços de trabalho – 48 sob gestão da DMC e 2 sob gestão da EGEAC - destinado a artistas
de artes visuais (escultura, pintura, cerâmica, fotografia, entre outras) encerrando uma multiplicidade
muito assinalável de experiências e percursos, uma vez que este espaço acolhe artistas de diversas
gerações e correntes artísticas, alguns deles com mais de 40 anos de atividade no espaço, está assim
justificado o compromisso de divulgar o trabalho que aqui se tem desenvolvido.

6.2 PÓLO CULTURAL GAIVOTAS | BOAVISTA

Enquanto objetivo da DAC mantém-se pois a promoção e divulgação do trabalho desenvolvido nos
Ateliês Municipais dos Coruchéus, reforçando o potencial deste Complexo, firmando-o e afirmando-o
como centro de dinamização cultural de referência da cidade de Lisboa, a que não tem sido estranha a
participação ativa da Junta de Freguesia de Alvalade e a colaboração, incontornável, das Bibliotecas de
Lisboa e da EGEAC. Assim, às regulares Visitas Comentadas e Guiadas ao Complexo que apresentam
e descrevem a origem e o desenvolvimento do projeto, contando com a colaboração de artistas
residentes que, em contexto informal, dão a conhecer algumas das suas obras e o âmbito da sua
atividade, irão em 2018 desenvolver-se enquanto programa integrado as seguintes atividades:

Em janeiro de 2018 o Polo Cultural Gaivotas | Boavista completará dois anos de atividade.
Consistindo e afirmando-se, cada vez mais, como um centro de disponibilização de recursos, materiais
(logísticos) e imateriais (informativos e de conhecimento), para a criação artística na cidade, este
equipamento promove a permanente capacitação dos agentes culturais, procurando gerar um setor
mais desenvolvido, mais sustentável e mais criativo. Considerando as três áreas funcionais em que
os recursos disponibilizados pelo Polo se distribuem, a saber, gestão de espaços (disponibilização de
salas de ensaio e de formação, assim como de apartamentos para residências artísticas), informação
especializada (Loja Lisboa Cultura) e programação (Lusco-Fusco e Gaivotas em Marvila), o Plano de
Atividades seguirá esta razão de ordem, terminando com dois tópicos de caráter transversal.

COMUNICAÇÃO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa

• Tertúlias com e sobre os Artistas

OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

• Ateliês de Porta Aberta

OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

Visitas aos ateliês e aos artistas no seu contexto criativo integradas com outras iniciativas artísticas da
cidade, nomeadamente a Arco Lisboa.

No que diz respeito à área da comunicação, o objetivo é, por um lado, fazer-se uma consolidação e um
reforço da comunicação do Polo nas suas várias vertentes e, por outro, trabalhar na comunicação dos
novos projetos que o Polo irá desenvolver. Em matéria de consolidação, pretende-se:

2
No âmbito das respostas livres ao inquérito de satisfação lançado pelo equipamento e ilustrando o referido, recebemos, nomeadamente, os seguintes
comentários: “É preciso criar mais espaços face à dimensão da procura. A iniciativa é boa, mas não chega.”, “ Era bom termos mais salas!!! (…)”
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• Reformular a sinalética existente nos diferentes espaços do Polo, de modo a alcançar uma maior
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eficiência;

LOJA LISBOA CULTURA

• Repensar a distribuição dos suportes de comunicação do Polo, para que chegue, com maior eficácia,
aos públicos-alvo;

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa

• Reforçar a comunicação interna, atentos ao aumento da equipa e do número de serviços prestados
pelo Polo;

OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

• Colocar algumas das informações em inglês nos suportes de divulgação do Lusco-fusco.

Quanto ao trabalho de comunicação nos novos projetos do Polo, tenciona-se:
• Estudar a possibilidade de criação de um website do Polo, autónomo, para que, nomeadamente, seja
possível concretizar uma ferramenta de empregabilidade.

Esta opção justifica-se, ainda, pela necessidade de tornar a informação mais esclarecedora, permitindo
que aquele suporte passe a ser um veículo mais preponderante na divulgação das atividades, e no
seguimento dos resultados do inquérito de satisfação aos utilizadores do Polo e às entidades nele
residentes;
• Desenvolver um plano de comunicação da programação Gaivotas em Marvila, em articulação
com a Biblioteca Municipal de Marvila;
• Divulgar as novas valências da Loja Lisboa Cultura (ferramenta de empregabilidade, programa
de formação e bolsa de consultores), à medida que estejam disponíveis;
•Divulgar medidas de melhoramento do edifício, à medida que os trabalhos forem terminando.

OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

Inaugurada a 23 de junho de 2017, a Loja Lisboa Cultura (LLC) consiste num serviço de atendimento
que presta informação e ajuda a esclarecer questões específicas relacionadas com a atividade dos
profissionais e organizações do setor cultural. As matérias disponíveis para informação na Loja Lisboa
Cultura prendem-se com questões periféricas à criação cultural, mas essenciais ao respetivo processo
produtivo, nomeadamente, questões fiscais, de segurança social, relacionadas com a propriedade
intelectual, sobre licenciamentos e financiamentos e, ainda, relacionadas com a mobilidade
internacional.

A informação é prestada presencialmente, por telefone ou por e-mail, estando ainda acessível no seu
site em artigos informativos redigidos em linguagem simples, quer em Português, quer em Inglês,
neste último caso, nas matérias dedicadas mobilidade internacional. Mas embora a LLC hoje consista
num serviço de atendimento, considerando a sua missão de capacitação técnica dos agentes culturais,
não ficará por este instrumento de disponibilização de conhecimento. Este eixo de funcionamento do
Polo, enquanto eixo que disponibiliza informação especializada para o setor a que se dedica, pretende
ainda poder implementar outros mecanismos, a saber:

a) uma ferramenta de empregabilidade, enquanto Medida-Piloto integrada no programa Lisboa Cidade Piloto da Agenda 21 para a Cultura, no segmento de trabalho de aproximação entre economia
e cultura;
b) um programa de formação no âmbito dos conteúdos correspondentes às matérias a que responde;

GESTÃO DE ESPAÇOS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

c) uma bolsa de consultores que auxiliem a construção de projetos de desenvolvimento de atividade
na área cultural.

OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

A ocupação do Edifício Sede (antiga Escola das Gaivotas) e das Residências da Boavista manteve a
iintensidade registada em 2017. Desta gestão quotidiana se infere a evidência da insuficiência das salas
para a procura a que se encontra sujeito o Polo . Nesse sentido, está a ser estudada a possibilidade de
aproveitamento do sotão do Edifício Sede, que ainda se encontra por recuperar, no qual se tratará de
instalar mais uma sala de ensaios e, se possível, espaço de trabalho administrativo. Nesta empreitada
deverão ser ainda contempladas as correções à obra de recuperação para abertura do Polo, a saber,
nomeadamente, a adequação da potência elétrica às reais necessidades de funcionamento, o que
permitirá, ainda, a instalação de sistema de climatização (AVAC) cuja inexistência perturba, efetivamente,
o bem-estar dos utentes e dos funcionários, assim como, o tratamento acústico das salas de trabalho
que sofrem de problemas de contaminação sonora entre si, mas também com o exterior. Por último,
deverão ser estudadas soluções de melhoria ambiental de funcionamento do edifício, equacionandose aproveitamento de luz solar para produção de energia e de águas pluviais.

Para concretização do objetivo previsto em a) será, muito provavelmente, necessário obter uma solução
informática compatível, o que poderá implicar aquisição de serviços para o efeito. Para execução do
previsto em b) e c) poder-se-á revelar necessária a contratação de técnicos especializados e habilitados.

No desenvolvimento de todos estes mecanismos recorreremos, ainda, de novo, às parcerias já
estabelecidas pela LLC (Autoridade Tributária, Segurança Social, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
Inspeção-Geral das Atividades Culturais) e a estabelecer (designadamente, com o IAPMEI - Agência
para a Competitividade e Inovação, I.P. ou com o Instituto do Emprego e da Formação Profissional).

3
Para usar uma expressão das Estratégias para a Cultura da Cidade de Lisboa 2017 e uma aproximação à Medida 27 aí prevista (Desenvolvimento
de projetos de diálogo e cruzamento intercultural em border areas em Lisboa, Cfr. pp. 326).
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MELHORIAS E CONSERVAÇÃO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

Sem prejuízo da empreitada de ampliação para o sótão do espaço útil do Edifício Sede (antiga Escola
das Gaivotas) e da melhoria da acessibilidade física e a ecologia de funcionamento, outras intervenções
de pequena monta se revelam necessárias em cada um dos três espaços afetos ao Polo.

PROGRAMAÇÃO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Em 2016 e 2017 o Polo Cultural Gaivotas | Boavista apresentou o Lusco-Fusco, uma diversificada
programação de verão, que se relaciona com o território que ocupa.
Também neste eixo, de 2016 para 2017, a procura aumentou significativamente, com os números de
público a crescer para o dobro, o que constitui justificação para a manutenção da atividade em 2018.
Assim, dando continuidade ao princípio de programação que orientou as atividades desenvolvidas,
princípio esse de foco no território, o Polo pretende, para 2018, não só continuar a afirmar-se como
um espaço de referência e encontro da comunidade residente neste eixo da cidade, mas também
apresentar propostas artísticas cuja criação tenha sido desenvolvida ou inclua nas suas temáticas
o bairro e zona em que o Polo se insere. Nesse sentido, propõe-se a apresentação de projetos
diversificados que permitam a formação e o envolvimento de novos públicos, contando, uma vez mais,
com a participação de algumas das estruturas residentes no edifício-sede do Polo, e também com
outras estruturas culturais ou associações com trabalho desenvolvido no território e área envolvente.
2018 será também o ano de lançamento de uma nova rubrica de programação, intitulada Gaivotas em
Marvila, em parceria com a Biblioteca Municipal de Marvila.
Com o objetivo de dar oportunidade a novos artistas e criadores que tenham passado pelas salas de
trabalho do Polo Cultural Gaivotas | Boavista, em fase de criação, e que não tenham um local para
apresentar o seu projeto, o auditório da Biblioteca de Marvila apresentar-se-á como solução.
Trata-se, por isso, da oferta de mais um recurso, tal como outros disponibilizados pelo Polo, para aqueles
que, querendo criar os seus próprios objetos artísticos, não encontram espaço para os apresentar.
O programa, consistirá na apresentação de dois ou três projetos de artistas emergentes devidamente
selecionados, que constituam primeiros trabalhos de jovens criadores e que, pela natureza do projeto
e pela relevância que esta oportunidade de apresentação possa representar na sua construção e
consolidação, se considerem interessantes de programar neste âmbito.
A aplicação de algumas atividades desenvolvidas no Polo para o território de Marvila e outras zonas
da cidade de Lisboa, que culminem em apresentações públicas, poderá representar uma mais-valia na
aproximação de ambas as comunidades, trazendo uma border area para o centro da cidade e vice-versa.
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07. DIVISÃO
DE PROMOÇÃO
E COMUNICAÇÃO
CULTURAL
A Divisão de Promoção e Comunicação Cultural (DPCC) está integrada na DMC. Conta com uma equipa
de 26 colaboradores e dispõe de um orçamento de 212.789 €.
A DPCC trabalha sob a orientação de dois conceitos estreitamente ligados – comunicação e promoção – os
quais se materializam em objetivos, projetos e atividades distintas. No que concerne à comunicação, o seu
papel centra-se na gestão dos canais específicos de comunicação cultural do Município, designadamente a
revista mensal Agenda Cultural de Lisboa, o site agendalx.pt, e as redes sociais (Twitter, Facebook, Youtube
e Instagram) associadas à marca Agenda Cultural. Cada um destes meios funciona com uma estrutura
editorial própria, mas no conjunto cumprem uma dupla função: promovem as iniciativas municipais ou
apoiadas pelo Município e informam os munícipes de toda a atividade cultural da cidade. Esta dupla
vertente, que tem como fim último prestar um serviço de informação fidedigno e exaustivo, implica uma
articulação não só com os serviços municipais da DMC, do Departamento de Marca e Comunicação e da
EGEAC, mas também com os agentes culturais da cidade. Ainda sob a valência da comunicação, a DPCC
gere planos de comunicação de iniciativas da DMC, presta assessoria de imprensa e desenvolve projetos de
design gráfico. Tem também a seu cargo a monitorização da atividade editorial da DMC. No que respeita
à promoção, são desenvolvidos projetos e atividades que implicam parcerias com estruturas artísticas e
culturais da cidade, tendo em vista, uma vez mais, a fruição cultural dos cidadãos. Inserem-se neste âmbito
os programas Visitas Comentadas e Itinerários de Lisboa. Estes programas permitem estreitar e consolidar
a interlocução com os agentes culturais, promovendo e divulgando a sua atividade, ao mesmo tempo que
se fomenta a criação de públicos. Em simultâneo, a DPCC desenvolve projetos e ações em conformidade
com as dinâmicas culturais locais, articulando-se com movimentos associativos, artistas e criadores, Juntas
de Freguesia, comunidade e populações locais. São disso exemplo os projetos do Orçamento Participativo
2014, Arte Por São Cristóvão e 2015 Roteiro da zona oriental de Lisboa.
Em 2018, tendo por base o Programa de Governo da cidade, os OE da DMC e as competências
formalmente atribuídas à DPCC (anexo I), pretende-se dar continuidade à divulgação das inúmeras
atividades que marcam a intensa vida cultural da cidade, através das ações que se discriminam de
seguida em função do seu alinhamento com os OE da DMC.

PL ANO DE ATIVIDADES 2018
Cultural);
• Publicar mensalmente conteúdo desenvolvido sobre um Itinerário;
• Editar no final do ano uma publicação dedicada aos Itinerários de Lisboa;
• Redefinir e alargar o circuito de distribuição (interfaces de transportes, zonas comerciais e de lazer);
• Articular com a EGEAC estratégia de publicidade.

• Site
O site agenda.lx é a extensão web da revista. Em 2018 será lançada nova versão com agenda editorial
própria e versão em inglês, estando previsto:
• Lançamento da nova versão do site no primeiro semestre de 2018;
• Reforço dos conteúdos multimédia, nomeadamente vídeo;
• Edição de versão em português e em inglês;
• Reforço da articulação com as redes sociais da Agenda Cultural.

APOIO E PROMOÇÃO DA EDIÇÃO
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais

Os serviços da Direção Municipal de Cultura promovem, no âmbito da sua atividade, a edição de
publicações. A maioria destas publicações não integra um plano editorial que preveja aspetos essenciais
como a divulgação e a distribuição. A DPCC propõe, no âmbito das suas competências, efetuar um
diagnóstico da situação e apresentar soluções em conformidade com as fragilidades detetadas. Este
diagnóstico incluirá:
• Levantamento e diagnóstico da atividade editorial da DMC 2010/2017;
• Identificação das publicações previstas pelos serviços e equipamentos para 2018/19;
• Definição de linhas estratégicas para a edição;
• Identificação de parceiros editoriais e de distribuição tendo em vista o estabelecimento de parcerias
e acordos.

AGENDA CULTURAL DE LISBOA
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa

• Revista

OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

A Agenda Cultural de Lisboa é uma publicação mensal que divulga a atividade cultural da cidade.
É um instrumento essencial na estratégia de comunicação e divulgação cultural do Município. À
semelhança dos anos anteriores está prevista, em 2018, a edição de 11 números da revista (nº único
em julho/agosto), perspetivando-se:

• Projeto R.O.C.K.
Comunicação e divulgação do projeto de acordo com a agenda definida (DSCP e Instituto de Ciências
Sociais) e produção de conteúdos para os suportes digitais do projeto.

• Incluir um caderno temático mensal sobre Património (no âmbito do Ano Europeu do Património
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• Rota do memorial do convento
Projeto vencedor de candidatura ao Programa Operacional Regional de Lisboa 2014 / 2020 a desenvolver
em parceria com as Câmaras Municipal de Loures e de Mafra. Prevê a criação de uma rota tendo por
base o romance Memorial do Convento de José Saramago. Em 2018, pretende-se:

PL ANO DE ATIVIDADES 2018
2016
• Redefinição da linha editorial no Twitter e no Facebook com edição (de textos, fotos e vídeos) mais
criativa e personalizada;
• Articulação com agentes culturais, com a DAC e com a EGEAC na promoção de eventos e apoios
através de passatempos exclusivos.

• Lançar o site e a APP da Rota;

OP ARTE POR SÃO CRISTÓVÃO

• Colocar placas informativas nos concelhos de Loures e Mafra;

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa

• Desenvolver a campanha de apresentação e materiais de divulgação;

OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

• Preparar o Congresso Internacional dedicado ao romance agendado para novembro de 2019.

OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

COMUNICAÇÃO EXTERNA E INTERNA DAS INICIATIVAS E EQUIPAMENTOS DMC
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

As atribuições da DPCC em termos de comunicação e divulgação incluem os eventos e iniciativas quer
da CML, quer de entidades por esta apoiada. Podem implicar assegurar integralmente a comunicação
ou complementá-la. Para 2018 prevê-se:
• Diagnóstico do trabalho de comunicação na DMC;
• Apresentação de medidas que promovam novas metodologias e fluxos de trabalho no âmbito de
trabalho de comunicação
• Produção de materiais gráficos para promoção de equipamentos e/ou iniciativas;
• Desenvolvimento da produção de conteúdos multimédia (vídeo);
• Desenvolvimento e implementação de planos de comunicação, conforme o plano de atividades dos
serviços da DMC;

• Lançamento do livro no primeiro semestre de 2018;
• Organização de evento para apresentação do livro (encerramento do projeto);
• Apoiar a distribuição.

OP ROTEIRO CULTURAL DA ZONA ORIENTAL DE LISBOA
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE3 - Estimular a criação cultural em articulação com os diversos agentes culturais
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

No âmbito da execução do projeto de Orçamento Participativo Roteiro Cultural da zona oriental de
Lisboa está previsto:

• Lançamento do Roteiro (versão portuguesa e inglesa) no primeiro semestre de 2018;

• Desenvolvimento de projetos de design de comunicação para serviços e equipamentos da DMC ou
para projetos por esta apoiados;

• Campanha de apresentação;

• Assessoria de imprensa para iniciativas da DMC conforme plano de atividades dos serviços;

•Organização de evento para apresentação do Roteiro (parcerias com agentes e equipamentos locais);

• Gestão e sistematização da agenda municipal de eventos;

• Exposição dos desenhos dos UrbanSketchers;

• Gestão da mailing list Lisboa Cultural (18 mil subscritores);

• Distribuição do roteiro.

• Articulação entre os serviços, órgãos de comunicação social, EGEAC e Departamento de Marca e
Comunicação para comunicação de iniciativas relevantes.

PERCURSOS CULTURAIS
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa

GESTÃO DAS REDES SOCIAIS ASSOCIADAS À MARCA AGENDA CULTURAL
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

Pretende-se melhorar e expandir a presença da marca Agenda Cultural nas redes sociais através de:

OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

• Itinerários de Lisboa
Visitas pedestres orientadas por um tema, com a duração aproximada de duas horas, que dão a
conhecer as personalidades, a história e o património de Lisboa. As visitas realizam-se de segunda a
sábado, sempre às 10h. Em 2018 prevê-se:

• Reforço da presença no Instagram e no canal Youtube através da produção de conteúdos específicos
(fotografia e vídeo);
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• Realizar as visitas de acordo com o programa definido;
• Criar 9 novos percursos, fixando a oferta em 50 percursos;
• Redefinir os Itinerários Literários e lançar visitas feitas por/com escritores.
• Produzir materiais de divulgação;
• Reforçar a comunicação e divulgação do projeto (dinamização da conta de Facebook; criação de
conta no Instagram, produção de pequenos vídeos promocionais, merchandising próprio);
• Definir o programa para 2018/2019, prevendo a inclusão de visitas acessíveis e uma maior ligação às
Juntas de Freguesia.

• Visitas comentadas
Programa de visitas organizadas que levam o público a conhecer espaços, monumentos e equipamentos
culturais, a visitar exposições e a participar em iniciativas que fazem parte da agenda cultural da cidade.
Em 2018 prevê-se:
• Realização das visitas de acordo com o programa definido mensalmente;
• Reforçar a ligação do programa aos apoios concedidos pela CML/DMC;
• Reforçar a comunicação e divulgação do programa nos meios digitais.

PORTAL DA CULTURA
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

Criação de portal da cultura que reúna informação sobre o setor cultural e que disponibilize serviços
online:

• Definição em articulação com os serviços da DMC e da EGEAC de uma estrutura intuitiva que permita
dar resposta às questões e necessidades do utente cultural no primeiro semestre de 2018.
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2016
Considerando as 11 bibliotecas sob gestão da CML, os diversos serviços internos de apoio e a Loja BLX,
a DRB conta, à data, com 162 colaboradores.

O trabalho desenvolvido por esta rede de profissionais traduz-se num conjunto muito alargado e
heterogéneo de serviços, pensados em função da diversidade de interesses de cada comunidade.

A Divisão da Rede de Bibliotecas (DRB) é responsável pela coordenação da Rede de Bibliotecas de
Lisboa (Rede BLX), composta por 18 equipamentos. Destes, 11 são geridos pela CML (9 bibliotecas fixas,
1 carrinha itinerante e a Hemeroteca Municipal) e 7 são geridos por 7 Juntas de Freguesia (JF).

A Rede BLX é uma parte fundamental da rede alargada de infraestruturas educativas, sociais e culturais
da cidade que, em conjunto, participam para tornar Lisboa uma das melhores cidades do mundo para
viver.

É também responsável pela gestão da Loja BLX e de diversos serviços internos de apoio, nomeadamente,
Núcleo de Apoio à Gestão, Serviço de Promoção da Leitura e das Literacias, Serviço de Aquisições e
Tratamento Técnico, Grupo de Trabalho para a Rede de Bibliotecas Escolares, entre outros. A DRB
faz também a coordenação dos 4 Grupos de Acompanhamento Técnico, criados no âmbito da
reorganização administrativa, com o objetivo de apoiar a gestão partilhada da Rede BLX.

A nossa atuação em 2017 centrou-se nos objetivos operacionais propostos, nomeadamente: reabertura
da Biblioteca Palácio Galveias após os trabalhos de requalificação e ampliação, inauguração da Biblioteca
/ Espaço Cultural Cinema Europa, com gestão da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, conclusão
da requalificação da Biblioteca de Belém e continuação dos trabalhos de ampliação da Biblioteca
da Penha de França, entre muitos outros no âmbito da promoção de competências de Aprendizagem
ao Longo da Vida, promoção da leitura e das literacias e da melhoria constante do serviço quotidiano
das BLX.

No final de 2017 a DRB promoveu uma importante reflexão conjunta com todos os equipamentos e
serviços transversais, geridos pela CML ou Juntas de Freguesia, da qual resultou a estabilização da
Missão, Visão e Valores da Rede BLX.

Em 2018, e considerando o orçamento atribuído de 169.671,08€, propõe-se dar continuidade ao
trabalho já desenvolvido junto das comunidades servidas por cada biblioteca, investir na consolidação
de ferramentas de gestão estratégica e operacional, como por exemplo o Regulamento da Rede BLX,
e dar continuidade à implementação do novo espaço da Biblioteca da Penha de França, bem como
dar início aos procedimentos necessários para a abertura da Biblioteca de Alcântara

As atividades aqui propostas foram pensadas visando participar nas metas apresentadas para cada
um dos 5 eixos estabelecidos pelo executivo para a cidade de Lisboa, os objetivos estratégicos da
DMC e tendo em conta os objetivos de comunidade expressos no Programa Estratégico Biblioteca
XXI (Biblioteca XXI), a missão, visão e valores da Rede BLX e as competências organicamente definidas
para a DRB (anexo I).

Objetivos de Comunidade expressos no Biblioteca XXI:
a) Papel catalisador e de liderança nas comunidades locais;
b) Criação de comunidades baseadas no conhecimento;
c) Captação e fixação de famílias;
d) Desenvolvimento cultural e social;
e) Promoção da cidadania;
f) Fomento da multiculturalidade e integração de minorias;
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g) Programas para pessoas com necessidades especiais e idosos;
h) Envolvimento da comunidade no desenho dos programas funcionais;

Devido à reconhecida qualidade do catálogo da Rede BLX, em 2017 o PNL propôs uma colaboração
com a DRB com o objetivo de construir um catálogo dos títulos recomendados pelo PNL, alojado no
catálogo da Rede BLX. No corrente ano será concretizado este objetivo.

i) Envolvimento da comunidade no funcionamento das bibliotecas;
j) Complementaridade com os restantes equipamentos coletivos.

BIBLIOTECAS ESCOLARES
Eixo 2 | Mais escolaridade, mais qualificações, melhores escolas

Missão, visão e valores da Rede BLX

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

Missão: Participar na construção de comunidades coesas, inclusivas e preparadas para os desafios
do séc. XXI, fomentando uma atitude de aprendizagem ao longo da vida.

OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Visão: Ser uma referência no acesso ao conhecimento, através de uma rede de excelência, assente
na diversidade e na inovação.

Qualificar as bibliotecas escolares do município dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelo
Grupo de Trabalho para as Bibliotecas Escolares junto das escolas do concelho, designadamente através
do acompanhamento e monitorização do processo de atualização do sistema de gestão integrado das
bibliotecas escolares para a versão melhorada Nyron.

Valores:
• Inovação | Apostar na criatividade, na experimentação e na abertura à mudança;
• Cidadania | Fomentar a autonomia, a responsabilidade, o sentido crítico e a participação cívica;
• Inclusão | Promover a diversidade, a integração e o respeito pelo outro;
• Liberdade de acesso | Garantir e facilitar o acesso à informação e ao conhecimento, respeitando
a privacidade e a liberdade individual;
• Responsabilidade social | Dinamizar e participar em iniciativas de caráter social e ambiental.
O plano de atividades de 2018 está estruturado a partir dos Eixos do Programa do Governo da Cidade
de Lisboa.

APETRECHAMENTO DE PEQUENAS BIBLIOTECAS
Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura

CEDÊNCIAS TEMPORÁRIAS DE ESPAÇOS INFORMAIS DE TRABALHO
Eixo 3 | Mais empreendedores, mais atitude empreendedora
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Normalizar as cedências temporárias de espaços informais de trabalho tendo em conta os diferentes
tipos de solicitação que chegam à Rede BLX, como por exemplo, projetos Bip-Zip sediados na Biblioteca
de Marvila ou pedidos para o desenvolvimento de projetos de economia social nas instalações das
bibliotecas.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
Eixo 2 | Mais escolaridade, mais qualificações, melhores escolas

OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

Responder positivamente, através do Serviço de Aquisições e Tratamento Técnico, aos pedidos de
oferta de documentação para apetrechamento de pequenas bibliotecas e projetos de promoção da
leitura e das literacias em Portugal e no estrangeiro. Os documentos cedidos não são candidatos à
integração na coleção da Rede BLX.

ARTICULAÇÃO COM O PLANO NACIONAL DE LEITURA

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Através de convite do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação, a DRB
irá organizar a segunda fase do Concurso Nacional de Leitura. Esta fase envolve a seleção, ao nível
concelhio, dos alunos que irão passar à fase nacional.

Eixo 2 | Mais escolaridade, mais qualificações, melhores escolas | Medida 13
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura
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DIVERSIDADE SOCIAL E CULTURAL DAS POPULAÇÕES

• Programa Integrado de Avaliação de Desempenho da Rede BLX

Eixo 1 | Mais e melhor espaço público | Medida 3

Implementar novas valências no Programa Integrado de Avaliação de Desempenho da Rede BLX,
nomeadamente:

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade criativa
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Reforçar a identidade de Lisboa como cidade de bairros, dando continuidade ao Projeto Vidas e
Memórias de Bairro: oficinas comunitárias da memória. Este é um projeto dirigido à população
idosa que tem como objetivo recuperar, preservar e divulgar histórias de vida, vivências e memórias
importantes sobre os bairros e freguesias de Lisboa. Paralelamente, participa para o incremento da
autoestima, empowerment e capacidade de iniciativa dos participantes, bem como para o reforço
da coesão social e comunitária. O projeto foi implementado em 2015/16, na Biblioteca da Penha de
França, enquanto projeto-piloto na Rede BLX, tendo obtido um enorme sucesso. Em 2017, devido ao
facto deste projeto ter sido contemplado no Orçamento Participativo, foi possível expandir o projeto
para a Biblioteca de Marvila. No corrente ano pretende-se dar continuidade ao projeto e preparar a sua
expansão para as restantes bibliotecas da Rede BLX.

- Concluir a implementação dos indicadores na plataforma Bibliométricas, em parceria com a Divisão
de Planeamento e Projetos Estratégicos;
- Continuar a integração dos indicadores e medidas de desempenho necessários ao Grupo de Trabalho
para a Rede de Bibliotecas Escolares de Lisboa;
- Iniciar a integração dos indicadores e medidas de desempenho necessários à equipa de
desenvolvimento da plataforma Hemeroteca Digital.

• Extranet para a Rede BLX
Implementar, em parceria com o Departamento de Marca e Comunicação, uma extranet da Rede
BLX que permita uma eficaz comunicação interna entre as bibliotecas de gestão CML e de gestão das
Juntas de Freguesia.

EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS
Eixo 2 | Afirmar direitos, reforçar a cidadania | Medida 23
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

• Caracterização socioeconómica das comunidades
Continuar o mapa de caracterização socioeconómica das comunidades: Continuação do mapa
de caracterização das comunidades das zonas de influências das bibliotecas da Rede BLX, com a
caracterização da comunidade envolvente da futura Biblioteca de Alcântara, privilegiando ferramentas
que fomentem a participação cidadã.

OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Reeditar o projeto Biblioteca Humana que, enquanto estratégia de inovação social, tem como objetivo
a promoção do diálogo, o respeito pelos direitos humanos e o combate ao estereótipo e assenta num
processo de aprendizagem cooperativo entre as histórias de exclusão contadas na primeira pessoa (os
“livros”) e os participantes (os “leitores”).

FERRAMENTAS DE GESTÃO MUNICIPAL

• “Bibliotecas âncora e bibliotecas de bairro”
Concretizar a estabilização dos conceitos de “Bibliotecas âncora e bibliotecas de bairro” com vista
a estimular a necessária relação entre cada biblioteca âncora e as bibliotecas de bairro da sua área
de intervenção.

FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE DISPONÍVEIS NA REDE BLX

Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura

Eixo 3 | Mais empreendedores, mais atitude empreendedora

Eixo 5 | Eficácia, eficiência e profissionalismo | Medida 7
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

Melhorar a eficiência e eficácia na tomada de decisão através da melhoria das ferramentas de gestão
municipal é um objetivo que se espera alcançar através da concretização das seguintes iniciativas:

• Regulamento dos Serviços Públicos da Rede BLX

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Concluir o plano de instalação de licenças LibreOffice e MicrosoftOffice em função das necessidades
dos serviços e da comunidade servida pela Rede BLX. Esta atividade é operacionalizada pela Divisão
de Administração de Sistemas, Infraestruturas e Comunicações e pretende qualificar as ferramentas
de produtividade da Rede BLX.

Elaborar, aprovar e publicar em Boletim Municipal o Regulamento dos Serviços Públicos da Rede BLX.

• Balanço da implementação do Programa Estratégico Biblioteca XXI
Elaborar de um relatório de balanço da implementação do Biblioteca XXI no período compreendido
entre 2012 e 2017.
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IGUALDADE DE GÉNERO

INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES IMIGRANTES

Eixo 2 | Afirmar direitos, reforçar a cidadania | Medida 20

Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura | Medida 22 | OE2

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

Acolher a “Enciclopédia dos Migrantes” na Biblioteca Penha de França, Camões e Palácio Galveias,
assim como em escolas da Rede de Bibliotecas Escolares de Lisboa e na 88ª Feira do Livro de Lisboa.
Esta atividade, desenvolvida em parceria com a DAC, será pela contadora de histórias Ana Sofia Paiva
e por migrantes, e tem como objetivo sensibilizar os públicos para a temática da migração.

OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Promover, apoiar e participar em programas e iniciativas de defesa da igualdade de género:
INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
• Na Biblioteca de Belém, e em parceria com o Concelho Consultivo para a coleção Ana de Castro
Osório, dinamizar este espólio constituído por monografias, ensaios, biografias e obras de ficção
escritas por mulheres e homens que defendem a igualdade de género.

Eixo 2 | Afirmar direitos, reforçar a cidadania | Medida 17 Eixo
4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

• Colaborar com o “Corações com Coroa Café”, no jardim da Biblioteca de Belém, que se traduz num
“espaço comunitário capaz de dinamizar uma consciencialização de natureza cívica, através de uma
programação sociocultural ligada às temáticas dos Direitos Humanos, nomeadamente às questões da
igualdade de oportunidades e de género”.

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO MUNÍCIPE COM A CIDADE E OS SERVIÇOS MUNICIPAIS

OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura
Prosseguir uma estratégia multissectorial para a melhor sensibilização dos normovisuais para
o sistema de escrita braille, através do lançamento de um produto de merchandising à venda na
LojaBLX, destinado a normovisuais e simultaneamente, escrito a negro e em braille.

Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura
Eixo 5 | Transparência e prestação de contas | Medida 10
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

Com o intuito de aferir a satisfação dos utilizadores dos serviços da Rede BLX, será dada continuidade
a aplicação de um questionário de satisfação dos utilizadores dos serviços públicos da Rede BLX,
independentemente da sua gestão.

ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÉNERO
Eixo 2 | Afirmar direitos, reforçar a cidadania | Medida 21
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

INTEGRAÇÃO DA PESSOA SEM-ABRIGO
Eixo 2 | Afirmar direitos, reforçar a cidadania | Medida 13

• Colaborar com a associação ILGA Portugal na integração social da população lésbica, gay, bissexual,
trans e intersexo através do convite à participação dos coros da ILGA na programação da 88ª Feira do
Livro de Lisboa.

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

• Sensibilização precoce para a questão LGBT através da inserção de vários exemplares de um livro
para crianças, publicado pela ILGA, no saco temático “Somos assim” da componente “Ler em família”
do projeto “Mimos e livros à mão de semear”.

Executar as medidas do Plano para a Integração da Pessoa Sem-abrigo, adotando metodologias
capacitadoras e de desenvolvimento individual através da dinamização de comunidades de leitores,
na Biblioteca Palácio Galveias, pensados para os utilizadores da biblioteca que se enquadram
na categoria de socialmente excluídos, nos quais se incluem pessoas sem-abrigo, com o objetivo
de reforçar competências sociais e cívicas.
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PAPEL POR ALIMENTOS

utilização, quer ainda por outras vias que se identifiquem.

Eixo 2 | Afirmar direitos, reforçar a cidadania
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CULTURAL

OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

Eixo 3 | Mais empreendedores, mais atitude empreendedora

OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

Dar continuidade ao protocolo de colaboração entre a DRB e o Banco Alimentar através do projeto
Papel por Alimentos. Neste projeto, a Rede BLX atua como intermediária entre os munícipes e o Banco
Alimentar contra a Fome, canalizando para o Banco Alimentar documentos (livros, jornais, revistas,
etc.) entregues, por munícipes, na rede Rede BLX. Os livros canalizados para o Banco Alimentar
não são elegíveis para integrar a coleção da rede.

OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

• A Rede BLX pretende implementar, no âmbito do Programa Municipal de Voluntariado e em
colaboração com o Pelouro dos Direitos Sociais, um projeto que visa a criação de um grupo de
voluntários com competências para apoiar o programa de leituras e literacias, na leitura de contos
infantis.

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RECLUSÃO
Eixo 2 | Afirmar direitos, reforçar a cidadania
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

• A Biblioteca de Marvila irá participar com o projeto Procura Ativa de Emprego que visa a promoção
da empregabilidade através do apoio à elaboração de um CV e de respostas tipo a anúncios de emprego
na comunidade. Este projeto inclui também a intenção de formar voluntários que possam apoiar
a sua replicação noutras bibliotecas replicá-lo em outras bibliotecas da rede BLX.

OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Continuar a intervenção junto de instituições para pessoas em situação de reclusão, através
das seguintes iniciativas:

• A Biblioteca Itinerante promove a atividade Leituras partilhadas, no Centro Educativo Navarro
de Paiva. Esta atividade traduz-se na dinamização de dois clubes de leitura, masculino e feminino, com
a população reclusa dos 12 aos 18 anos. No Estabelecimento Prisional da Policia Judiciária promove
a atividade “Leituras partilhadas” com a população adulta e no Estabelecimento Prisional de Lisboa
colabora nas atividades dinamizadas, internamente, nas bibliotecas de cada ala prisional.

• A Biblioteca da Penha de França irá dar início ao projeto “Inclusão através de projetos culturais” com
o Centro Educativo da Bela Vista. Até final do ano este projecto poderá envolver outras entidades.

• A Biblioteca Palácio Galveias irá iniciar um projeto que visa o envolvimento da comunidade no apoio
aos serviços prestados pela biblioteca.

PROGRAMA ESTRATÉGICO BIBLIOTECA XXI
Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura | Medida 4

• Em 2017 a Biblioteca da Penha de França deu início a um projeto de inserção social com o
Centro Educativo da Bela Vista. Decorre mensalmente, nas instalações da biblioteca e traduz-se
na dinamização de sessões de escrita criativa e de estímulo à leitura com jovens detidos dos 14
aos 18 anos. Considerando o sucesso obtido, no corrente ano será dada continuidade ao projeto e,
paralelamente, será feito um trabalho de consolidação do mesmo.

OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O MUNÍCIPE

• Biblioteca de Alcântara

Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura

Abertura da Biblioteca de Alcântara: desenvolvimento dos procedimentos necessários à implantação
da Biblioteca de Alcântara.

Eixo 5 | Transparência e prestação de contas
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Em 2016, por ser reconhecida como local de proximidade com a comunidade, a DRB acolheu uma
iniciativa de divulgação e apoio na utilização de plataformas de comunicação com o munícipe. Em
2018, pretende-se continuar a criação de sinergias com a Departamento de Relação com o Munícipe e
Participação que permitam capitalizar a Rede BLX para a divulgação e disseminação destas plataformas
quer através de sessões abertas de apresentação e esclarecimento, quer de ações de formação na sua
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Dar continuidade à implementação do Programa Estratégico Biblioteca XXI quer ao nível do edificado,
na requalificação física das bibliotecas existentes, como ao nível da sua comunidade envolvente,
designadamente:

• Biblioteca da Penha de França
Inauguração do novo espaço da Biblioteca da Penha de França: conclusão da requalificação do antigo
depósito e respetiva inauguração enquanto polo público da Biblioteca da Penha de França.
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divulgação de artes performativas.

• Consolidação da Rede BLX
a) Garantir a renovação e atualização da Coleção: manter o rácio de 5% de crescimento da coleção através
de compra e integração de Depósito Legal, dando resposta a necessidades de leitura identificadas nas
e pelas comunidades onde operam as bibliotecas da Rede BLX, independentemente da sua gestão.

b) Implementar um novo site: em parceria com o Departamento de Marca e Comunicação, dar inicio à
implementação de um novo site da Rede BLX permitindo assim melhorar a comunicação externa dos
seus serviços e atividades.

c) Melhorar o serviço de atendimento e os canais de divulgação de conteúdos: em 2017 foi implementada
com sucesso na Biblioteca Palácio Galveias uma plataforma (Q.Track) de gestão de filas e divulgação
centralizada de conteúdos. Este ano iremos proceder ao alargamento da plataforma nas restantes
bibliotecas geridas pela CML.

d) Alargar o horário do serviço de devolução de documentos: Com o intuito de permitir a entrega de
documentos da Rede BLX durante 24h/7 dias, serviço muito solicitado pelos munícipes, propõe-se, para
2018, estudar em conjunto com a Divisão de Manutenção de Edifícios Municipais, a implementação nas
bibliotecas dos Coruchéus e da Penha de França, de caixas do tipo book return ou outro equipamento
similar, adequados à receção de documentos.

e) Consolidar o modelo de exploração da Loja BLX: Em 2017 foi redefinido o modelo de exploração
da antiga Livraria Municipal, tendo sido criada a Loja BLX. Este ano pretende-se consolidar o seu
modelo de exploração, quer através da aquisição de novo merchandising, das vendas on-line, quer da
implementação de um sistema de faturação eletrónica (BOL).

Será publicado e divulgado nas plataformas digitais da CML um catálogo digital com toda a
programação inserida no Programa de Promoção da Leitura e das Literacias: atividades de promoção
da leitura e das literacias, atividades de aprendizagem não formal, lançamentos e apresentações
de livros, escritores e ilustradores, comunidades de leitores, ações no âmbito da dança, teatro,
música e narração oral, oficinas, exposições, festivais, conferências, debates e palestras, etc.

• Mimos e Livros à Mão de Semear - Projeto de Promoção de Literacia Emergente e Familiar
Será dada continuidade ao projeto Mimos e Livros à Mão de Semear - Projeto de Promoção de Literacia
Emergente e Familia”, integrado no Programa de Promoção da Leitura e das Literacias. Este projeto
desenvolve ações de sensibilização à leitura para crianças dos 9 aos 36 meses, reforçando a competênciachave comunicação na língua materna e aprender a aprender. Foca a atenção nas questões da literacia
emergente, da narração oral e da importância do contacto precoce da criança com o livro e a leitura.
Em 2018, irá decorrer nas bibliotecas de Marvila e Orlando Ribeiro e será constituído por 3 programas:

a) Ações de sensibilização à leitura: ações continuadas e regulares, destinadas a bebés dos 9 aos 36
meses, acompanhados de um adulto significativo;
b) Clube à roda dos livros: este clube tem como objetivo fomentar vários encontros entre os adultos
e os bebés participantes nas “Ações de sensibilização à leitura”, com vista a proporcionar o contato
precoce com outras expressões como música, dança ou teatro. Estas ações serão desenvolvidas em
parceria com instituições cuja missão e campo de ação vá de encontro às áreas propostas;

c) Programa Ler em Família: este programa tem como objetivo sensibilizar e fomentar a leitura
partilhada em contexto familiar, através do empréstimo temporário de sacos temáticos com livros de
literatura infantil, de diferentes temas e suportes, destinados a famílias com crianças até aos 5 anos.
Cada saco contém 4 livros, prescrições de livros com sugestões para exploração das histórias, assim
como um diário de bordo, no qual pais e crianças escrevem ou desenham notas sobre as dinâmicas
utilizadas em casa e a reação das crianças.

PROGRAMAÇÃO E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA OFERECIDA PELA REDE
Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura| Medida 4
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

Reforçar a programação de intervenção comunitária através da concretização das seguintes iniciativas:
• Programa de Promoção da Leitura e das Literacias
Este ano será feita uma aposta na diversificação do Programa de Promoção da Leitura e das Literacias,
informais e não-formais, dando maior autonomia a cada biblioteca na definição da programação
mais adequada à comunidade envolvente. A elaboração do programa continuará a ter como principal
objetivo desenvolver as competências-chave apresentadas no quadro de referência europeu de
competências essenciais para a Aprendizagem ao Longo da Vida: Comunicação na língua materna;
Comunicação em línguas estrangeiras; Competência matemática e competências básicas em ciências
e tecnologia; Competência digital; Aprender a aprender; Competências sociais e cívicas; Espírito
de iniciativa e espírito empresarial; Sensibilidade e expressões culturais.

PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E CURRICULARES
Eixo 3 | Mais empreendedores, mais atitude empreendedora
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Manter a disponibilidade para acolher estagiários no âmbito dos programas de estágio geridos pelo
Departamento de Desenvolvimento e Formação.

O Programa de Promoção da Leitura e das Literacias contempla uma vertente de dinamização dos
auditórios da rede – Biblioteca Orlando Ribeiro e Biblioteca de Marvila - assente, principalmente, na
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PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA INTEGRAÇÃO
DAS COMUNIDADES IMIGRANTES
Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura | Medida 23 | OE2 | OE6
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

O projeto de aprendizagem não formal “Português para Estrangeiros”, integrado no Programa de
Promoção da Leitura e das Literacias, surgiu em 2016 na Biblioteca da Penha de França e visa dotar o
público adulto estrangeiro de conhecimentos básicos da língua portuguesa vocabular e gramatical,
que lhes permitam a inserção social, económica e profissional. Considerando o seu sucesso, em 2018
será dada continuidade ao projeto na Biblioteca da Penha de França e estudada a possibilidade de
replicar o projeto noutras bibliotecas da Rede BLX.

PROMOVER A LEITURA NUMA PERSPETIVA CRIATIVA E DE ESTÍMULO À CRIATIVIDADE

• 88.ª Feira do Livro de Lisboa
A participação da DRB tem como objetivo promover os espaços, a coleção e os serviços da Rede
BLX, recorrendo à dinamização de um vasto e diversificado programa de promoção da leitura e das
literacias para todos os públicos. Será ainda na Feira do Livro de Lisboa que será comemorado o Dia
Mundial da Criança, criando uma série de atividades lúdicas e pedagógicas em torno desta efeméride
e da leitura. Este ano teremos também a Loja BLX em substituição da Livraria Municipal.

PROMOVER A REDE BLX ATRAVÉS DA COLABORAÇÃO COM ENTIDADES TERCEIRAS
Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

• Participação da Biblioteca Itinerante na secção IndieJúnior do festival IndieLisboa, concretizada na
presença da carrinha junto ao Cinema S. Jorge.

Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura| Medida 14
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

Com o intuito de promover a leitura numa perspetiva criativa e de estímulo à criatividade serão
desenvolvidas as seguintes atividades:
• Histórias Contadas em Poesias Inventadas (8.ª ed.)
Comemoração do Dia Mundial da Poesia. Projeto que inclui oficinas, leituras encenadas, espetáculos
de poesia, entre outras atividades. A edição de 2018 irá decorrer em vários locais da cidade de Lisboa,
com destaque para o espetáculo de teatro e poesia que irá acontecer no dia 21 de março, na EstufaFria de Lisboa.

• Participação da Biblioteca Itinerante no evento “Alvalade - capital da leitura”, concretizada na presença
da carrinha junto ao parque do INATEL durante a feira do livro infantil.

• Colaboração da Rede BLX com a Estufa-fria de Lisboa através do projeto “Canteiro das Letras” que se
traduz num “canteiro” com livros em diversas línguas e para diversas idades, alimentado pela Rede BLX
e disponível para os visitantes lerem no local ou levarem consigo.

•

Participação da DRB no programa Aprendizagens Criativas e na constituição da Coleção Lisboa,
iniciativas descritas com mais detalhe, respetivamente nas páginas 12 e 19 deste relatório.

• Ler em Todo Lado (8.ª ed.)
Comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil e do Dia Mundial do Livro. Projeto a desenvolver
em abril em coprodução com a APEL-Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que contempla
uma série de ações de interior e exterior, nas bibliotecas e livrarias.

REFORMA ADMINISTRATIVA DE LISBOA: O MODELO DE GESTÃO PARTILHADA DA REDE
DE BIBLIOTECAS DE LISBOA COMO UMA BOA PRÁTICA

• Rota de Contadores (3ª ed.)

Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura

Dinamizado por contadores de histórias de renome nacional e internacional, este projeto é composto
por diversas oficinas e leituras encenadas, entre outras atividades.

Eixo 5 | Reforma administrativa e descentralização | OE1
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

Apresentar e tornar público o documento, produzido em 2017, Reforma Administrativa de Lisboa:
o modelo de gestão partilhada da Rede de Bibliotecas de Lisboa como uma boa prática.

• Escrita em dia (1ª ed.)
Conversas entre escritores premiados e/ou reconhecidos no mercado editorial e os leitores da Rede BLX.

TROCA GRATUITA DE MANUAIS ESCOLARES ATRAVÉS DA REDE DE BIBLIOTECAS
Eixo 2 | Eixo 2 | Mais escolaridade, mais qualificações, melhores escolas | Medida 14

• Festa do Livro em Belém (3ª ed.)
A DRB colaborou em todas as edições desta festa, promovida pela Presidência da República, com
atividades orientadas a famílias e crianças, mantendo a sua disponibilidade e interesse para colaborar
na sua 3ª edição, que se prevê venha a acontecer no corrente ano.

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Dar continuidade à colaboração, através do Serviço de Aquisições e Tratamento Técnico, no projeto
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“Troca do Livro Escolar” desenvolvido pelo Departamento de Apoio aos Órgãos e Serviços do Município
e pelo Departamento de Educação.

UTILIZAÇÃO DA BICICLETA
Eixo 1 | Mobilidade acessível ao alcance de todos | Medida 13
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Continuar e reforçar a aposta na utilização da bicicleta aumentando a oferta de estacionamento de
bicicletas através da implementação deste equipamento urbano no espaço exterior das bibliotecas
Camões, Coruchéus e Penha de França.

VALORIZAR O TRABALHO E OS TRABALHADORES DO UNIVERSO MUNICIPAL, ENVOLVENDO-OS NO
MELHOR FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS
Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura
Eixo 5 | Eficácia, eficiência e profissionalismo | Medida 2
OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

• Programa Estratégico Biblioteca XXI
Apresentar um plano de ação para a consolidação dos objetivos de comunidade do Biblioteca XXI em
que cada biblioteca irá elaborar um plano que reflita o trabalho que pode ser desenvolvido para atingir
os objetivos de comunidade;

• Gestão Partilhada da Rede BLX
Dinamizar os Grupos de Acompanhamento Técnico e Político: Implementar estratégias de dinamização
dos Grupos de Acompanhamento Técnico e Político, criados para apoiar a gestão partilhada da Rede BLX.
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“Troca troca “Troca . “Troca do Livro Escolar” desenvolvido pelo Departamento de Apoio aos Órgãos e
Serviços do Município e pelo Departamento de Educação.

UTILIZAÇÃO DA BICICLETA

Eixo 1 | Mobilidade acessível ao alcance de todos | Medida 13
Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Continuar e reforçar a aposta na utilização da bicicleta aumentando a oferta de estacionamento de
bicicletas através da implementação deste equipamento urbano no espaço exterior das bibliotecas
Camões, Coruchéus e Penha de França.

VALORIZAR O TRABALHO E OS TRABALHADORES DO UNIVERSO MUNICIPAL, ENVOLVENDO-OS NO
MELHOR FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS
Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura

Eixo 5 | Eficácia, eficiência e profissionalismo | Medida 2

OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

• Programa Estratégico Biblioteca XXI

Apresentar um plano de ação para a consolidação dos objetivos de comunidade do Biblioteca XXI em
que cada biblioteca irá elaborar um plano que reflita o trabalho que pode ser desenvolvido para atingir
os objetivos de comunidade;

• Gestão Partilhada da Rede BLX

Dinamizar os Grupos de Acompanhamento Técnico e Político: Implementar estratégias de dinamização
dos Grupos de Acompanhamento Técnico e Político, criados para apoiar a gestão partilhada da Rede BLX.
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09. MUDE- MUSEU DO
DESIGN E DA MODA.
COLEÇÃO FRANCISCO
CAPELO
A confirmação de que as obras de requalificação do edifício do MUDE se iriam prolongar para além
do período previsto levou a que a programação MUDE FORA DE PORTAS fosse reequacionada tendo
em conta os outros trabalhos em curso para a reabertura integral na Rua Augusta, e de forma a atingir
quatro grandes objetivos orientadores:

PL ANO DE ATIVIDADES 2018
Em paralelo, no segundo semestre de 2018, dar-se-á início à iniciativa “Para tirar as aspas ao design”
(título provisório), com a realização de um encontro de docentes para definição da temática a tratar na
exposição educativa itinerante, disponível a partir de fevereiro de 2019.

Esta estratégia que tem como principais parceiros as escolas e as universidades, procura, em rede,
promover ações que contribuam para uma mudança de atitudes, comportamentos, identidades,
princípios e valores.

Em paralelo, este ano será necessário proceder à revisão do projeto de requalificação do edifício do
MUDE (arquitetura e especialidades) às necessárias alterações a algumas necessárias alterações aos
projetos, de modo à abertura de um novo concurso internacional, para que a empreitada das obras
retome o seu curso. Em paralelo com toda esta atividade, decorre o estudo económico e organizativo
com vista ao pleno funcionamento e financiamento do MUDE após a reabertura do edifício-sede ao
público.

- Prosseguir a ação do MUDE em termos expositivos e culturais, evitando uma descontinuidade que
teria implicações muito negativas na projeção do museu junto de entidades parceiras e do público;

MUDE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO

- Redimensionar as ações desenvolvidas, reduzindo o esforço humano e financeiro, mas aumentando
a sua eficácia, disseminação e divulgação em termos nacionais e internacionais;

OE1 - Valorizar os serviços e equipamentos culturais do universo municipal

- Fazer com que todas as ações realizadas durante o decorrer das obras concorram para a reabertura
integral do edifício e para os futuros passos do museu;
- Apostar numa ação de proximidade com os estudantes, professores e os públicos mais Indiferenciados,
fazendo com que o MUDE vá ao seu encontro nas escolas ou em lugares menos habituais da presença
de um museu, como um centro comercial ou a Feira do Livro, entre outros.

Deste modo, em termos gerais, a presente proposta para 2018 reduz o número de grandes exposições
temporárias e aposta em ações educativas ou mostras de grande público.

Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura | Medida 1

Os principais trabalhos a realizar durante o ano de 2018 prendem-se com a necessidade de proceder
a uma revisão integral dos projetos e sua compatibilização (arquitetura e especialidades) de modo à
posterior abertura de um novo concurso internacional para que a empreitada de obras possa retomar.
Deste modo, para além de contratar uma empresa de consultoria em engenharia que proceda a uma
verificação dos itens já efetuados e os que faltam ainda completar em obra, é obrigatório voltar a
contratar os projetistas das várias especialidades para uma atualização dos desenhos, respetivas
medições e estimativas. O mesmo terá de ser realizado no projeto de arquitetura, o que constitui um
volume de trabalho considerável que necessita de contratação de um apoio técnico.

MUDE FORA DE PORTAS
Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura

A possibilidade de prosseguir com a itinerância da exposição “Como se pronuncia design em
português?”, desta vez em Rhode Island School of Design – RISD – instituição líder mundial do ensino
de design, localizada em Providence (Nova Iorque), marca a programação de 2018, podendo afirmarse como uma oportunidade importante para a divulgação e posterior comercialização do design e da
produção nacional, bem como para o desenvolvimento de trabalhos colaborativos de investigação
entre o MUDE e a RISD.

OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

Em termos de acervo, propõe-se a conclusão da formalização dos processos de doação em curso de
modo a desenvolver um projeto de divulgação digital das coleções à guarda do MUDE, incluindo a
biblioteca digital. No âmbito de todas as exposições e iniciativas, pretende-se investir na produção
de mais conteúdos digitais para enriquecer as redes sociais do MUDE e ampliar a sua ação, tal como
começar a apostar na sua publicidade em plataformas digitais de comunicação.

• Tanto Mar. Fluxos Transatlânticos do Design | Palácio Condes da Calheta, 10 março > 15 julho

OE5 - Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais
OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Como já foi referido, enquanto decorrerem as obras de reabilitação do seu edifício, o MUDE continuará
a desenvolver a sua programação expositiva, desta vez a partir do Palácio Condes da Calheta, e com
uma saída até Rhode Island (EUA):

A exposição traça um mapa de fluxos entre Portugal e Brasil, focando a atenção no design e na cultura
material de cada país, de modo a problematizar a natureza dessas trocas e tentar entender como
espelham a identidade e a história de cada um.
A partilha de olhares e ideias entre as duas curadoras – Bárbara Coutinho, portuguesa, e Adélia Borges,
brasileira – tece uma malha de trabalhos transversais e autores que vivem cruzando ou unindo o
Atlântico Sul. A exposição foca-se nos territórios de Portugal e Brasil, mas olha para a cultura material
de alguns países africanos, uma vez que estes fluxos e trocas não foram bidirecionais, envolvendo
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muitas vezes África.
Os objetos, projetos, móveis, embalagens, peças gráficas e vestuário em exposição remetem tanto
para a história, identidade, política, cultura e memória coletiva de cada país (incluindo reinterpretações
de algumas marcas e símbolos nacionais), como espelham alguns estereótipos e/ou equívocos das
suas representações e imagéticas. Outras peças remetem ainda para a cultura arquitetónica ou vivem
num território híbrido, entre o design e o artesanato.

PL ANO DE ATIVIDADES 2018
Esta exposição do MUDE insere-se na estratégia de dinamização do Centro Comercial Amoreiras e
realiza-se depois do Museu Nacional de Arte Antiga e o Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva terem
feito instalações específicas para este espaço.

PUBLICAÇÕES

Muito embora coloque em diálogo obras de diferentes períodos das nossas histórias, incluindo o
período de colonização do Brasil, a exposição centra-se no século XX-XXI.

Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura

Sem qualquer intenção de criar um discurso cronológico ou de esgotar um tema tão amplo, procurase ser um espaço de reconhecimento, consciencialização e debate sobre a riqueza de uma real
proximidade entre os dois países.

OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

• Como se Pronuncia Design em Português | Fleet Library – Rhode Island School of Design, EUA | 6
junho > 30 agosto |
A exposição “Como se pronuncia design em português?” apresentada primeiro em Lisboa/Paredes e
que já viajou por Pequim (design week), Madrid (Matadero) e Suíça (Chaux-defonds), é exposta nos
Estados Unidos, numa instituição de ensino de reconhecido mérito mundial. Este facto faz com que
a exposição seja redesenhada de modo a privilegiar as experiências inovadoras ocorridas nos vários
setores de produção portugueses ou por jovens designers, alguns deles recém-formados. Assim, a
seleção de peças irá permitir a amostragem de peças em cerâmica, cortiça, vidro, têxtil, madeira,
joalharia ou cestaria desenvolvidas por vários designers e arquitetos nacionais, indo também ao
encontro das várias áreas disciplinares lecionadas na escola.
A apresentação desta exposição em Providence ocorre no âmbito das comemorações do Dia de
Portugal em 2018, pretendendo ser um lugar de encontro da comunidade portuguesa.
Em paralelo, esta iniciativa dá início a uma colaboração entre o MUDE e a RISD, uma vez que a escola
está particularmente interessada em trabalhar sobre a realidade portuguesa e o modo como esta
assenta num saber oficinal e no privilégio da qualidade dos materiais de cada proposta.

• Presente futuro. | Centro Comercial das Amoreiras | 6 setembro > 20 outubro
A exposição apresenta um conjunto de propostas contemporâneas na área do design de produto e
moda que espelham o futuro em gestação e são um barómetro do presente em mudança, procurando
dar protagonismo às ideias e investigações desenvolvidas em Portugal em sectores tão diversos como
a saúde, o desporto, a alimentação, os transportes, as comunicações, a segurança e a educação.
São propostas que representam a aplicação de alta tecnologia (como sensores óticos e chips) e
materiais (como os tecidos inteligentes) ou o desenvolvimento de software, dando sinal de como o
design está cada vez mais inserido num processo multidisciplinar com outras áreas do saber, como
as engenharias, atuando nas mais diversas áreas como um fator de garantia de conforto, adequação
funcionalista e humanidade.
O processo de seleção de peças parte do contacto com os mais variados centros de investigação do
país e com as universidades e politécnicos que têm vindo a destacar-se nestas áreas.
Um denominador comum que liga todas as peças é serem espelho de uma mudança de posicionamento
ético sobre a produção e o desenvolvimento social. Em termos expositivos, a proposta é levar um
fragmento tipificado do espaço expositivo do museu – cubo branco – para o interior de um espaço
comercial, disseminando-o pelos corredores, em articulação com o conteúdo das várias lojas,
suscitando a descoberta e o encontro casual de cada proposta pelos transeuntes.
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OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

Na programação proposta tem particular importância a publicação dos catálogos em curso
e das exposições que irão decorrer em 2018, estando prevista a publicação dos seguintes catálogos:

• Museu Infinito. Joaquim de Vasconcelos e o Museu Industrial e Comercial do Porto;
• Novo Mundo. Visões através da Bienal Ibero-americana do Design. 2008-2016;
• Tanto Mar. Fluxos Transatlânticos do Design;

SERVIÇO EDUCATIVO
Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE3 - Estimular a criação cultural e o crescimento de públicos, em, articulação com os diversos agentes culturais
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

• Para tirar as aspas ao design
Desenvolvimento de forma mais explicita de uma ação educativa e criação de uma rede de trabalho com
os professores dos vários níveis de ensino, contribuindo para uma consciencialização e sensibilização
dos alunos para o significado do design, fomentando o prazer de pensar uma atitude de curiosidade,
mais crítica e reflexiva.

TRATAMENTO DE NOVOS ACERVOS
Eixo 4 | Cidade de cultura e abertura
OE2 - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento
OE4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

A incorporação dos acervos “Carlos Rocha” e “Cristina Reis” constitui um ponto de viragem na natureza
do espólio do MUDE, uma vez que no museu passa também a ficar à guarda de material que permite
conhecer a história do design gráfico em Portugal durante o século XX. O acervo “Carlos Rocha”, que
incorpora núcleos dedicados à obra de “Carlos Rocha, Pai” e “José Rocha”, seu tio, permite traçar um
século de design gráfico, publicidade e ilustração. Por outro lado, o acervo “Cristina Reis” permite dar
a conhecer uma obra gráfica de 40 anos associada à cenografia, encenação e figurinos. Assim, realizase um trabalho de inventariação, digitalização, estudo e seleção de peças, com vista à preparação de
duas exposições e respetivos catálogos.
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PL ANO DE ATIVIDADES 2016

PL ANO DE ATIVIDADES 2018

• Carlos Rocha
Figura ímpar do design português que trabalhou em prol da valorização do design, do seu
reconhecimento estratégico e da profissionalização desta disciplina. Do seu estirador nasceram
marcas e logótipos (identidade corporativa), campanhas, anúncios, rótulos de vinhos e embalagens
de produtos que marcaram a imagem e a cultura visual dos anos 1970-1990, em particular. Carlos
Rocha fundou ainda a agência Marca, sendo seu diretor entre 1963 e 69, e a agência Letra Design, em
1972, protagonistas na afirmação da publicidade em Portugal. Membro de uma família de designers e
homens ligados às artes gráficas, destaca-se o tio José Rocha, um dos pioneiros do design gráfico em
Portugal, e Carlos Rocha, pai. O seu acervo é constituído por muitos originais, desenhos preparatórios,
documentação complementar e artes finais dos três membros da família já referidos, o que permite
compreender todas as fases do processo criativo, constituindo-se como um manancial de extrema
riqueza para a investigação futura, no âmbito de dissertações de mestrado ou doutoramento. Neste
contexto, assumem particular relevância as inúmeras ilustrações para livros e desenhos originais para
cartazes de José Rocha no âmbito do ETP – Estúdio Técnico de Publicidade, primeira agência de
publicidade em Portugal fundada por este em 1936 e na qual colaboraram, entre outros, Fred Kradolfer,
Bernardo Marques, Emmerico Nunes, Thomaz de Mello, Carlo Botelho, Maria Keil, Stuart Carvalhais ou
Fernando Azevedo, também representados neste acervo.

• Cristina Reis
Depois de ter feito o curso de pintura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, iniciou em 1960 uma
formação em design no atelier de Daciano Costa, onde trabalhou até 1966 em design de interiores. De
seguida, fez o curso de Arte e Design Gráfico na Ravensborne College of Art and Design (Inglaterra), entre
1966 e 1970, regressando a Portugal para a realização da 1ª Exposição de Design Português (1971). Até
1974 trabalha com o Núcleo de Design do Instituto Nacional de Investigação Industrial – INII, integrando
depois a cooperativa DEZ. É em 1975 que inicia a atividade de cenógrafa, figurinista e designer gráfica no
Teatro da Cornucópia, sendo responsável pelos cenários, cartazes e figurinos da quase totalidade dos
espetáculos realizados por esta companhia. Fez ainda os cenários e os figurinos para cinema (exemplo,
Paulo Rocha, A Ilha dos Amores, 1978) e várias óperas. Várias vezes premiada, destaca-se o Prémio
Nacional de Design/Carreira do Centro Português de Design (2000), o Prémio Gulbenkian Artes 2010
e o Prémio Autores 2012 - Melhor Trabalho Cenográfico pelo cenário de A Varanda atribuído pela SPA.
O acervo é um volume constituído maioritariamente por cartazes, programas, maquetas, desenhos,
cadernos de apontamentos, fotografias, alguns acessórios e materiais que constituem uma espécie de
“alfabeto ou vocabulário” formal de Cristina Reis produzido no âmbito do Teatro da Cornucópia.
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RECURSOS
RECURSOS

11 DIVULGAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
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RECURSOS
RECURSOS

11 DIVULGAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
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10. RECURSOS
10.1 HUMANOS
Como se pode verificar no quadro abaixo, a DMC contava, no final de Dezembro de 2017, com uma
força de trabalho de 499 trabalhadores, distribuídos pelas diferentes unidades orgânicas.

PL ANO DE ATIVIDADES 2018

10.2 FINANCEIROS
Como já foi referido, a DMC terá para o ano de 2018, à partida, um orçamento de 23.022.556€, o qual
se subdivide em despesas de capital e investimento (6 281 409 €) e despesas correntes (16 546 147€).
No orçamento global da DMC, orgânica 19:00, para além das rubricas de Extraplano, estão incluídas
as rubricas referentes às Divisões de Ação Cultural, Promoção e Comunicação Cultural e Rede
de Bibliotecas, essenciais para o cumprimento das competências e das atividades inscritas em
plano por estas unidades orgânicas, da mesma forma que na orgânica 19:01, do Departamento de
Património Cultural, se incluem rubricas referentes à Divisão de Arquivo Municipal e de Salvaguarda
do Património Cultural.

10.3 JURÍDICOS
O Núcleo Jurídico da DMC dá apoio a toda a Direção Municipal, sendo responsável nessa medida
pela elaboração de: procedimentos pré-contratuais, ajustes diretos e concursos públicos (os quais
elabora em estreita articulação com os Técnicos das unidades orgânicas da DMC); protocolos;
emissão de pareceres jurídicos, etc., e a elaboração e acompanhamento de contratos-programa,.
Para 2018, pretende-se dar continuidade à consolidação e uniformização procedimentos, bem
como reforçar a equipa.

A DMC tem 7 Dirigentes, sendo que a carreira com mais peso é a de Técnico Superior, que representa
57% do total de colaboradores, uma descida de 9% face a igual período do ano passado, seguida das
carreiras de Assistente Técnico e Assistente Operacional.
Para o ano de 2018, o núcleo de Recursos Humanos da DMC, a Cultura.rh, pretende continuar a reforçar a
comunicação interna, através do recurso a novas ferramentas de comunicação, que permitam o acesso
mais célere à informação por parte do trabalhador estimulando, assim, a partilha do conhecimento e
o envolvimento de todos os colaboradores nas dinâmicas de mudança que pretendem contribuir para
assegurar o êxito na gestão de recursos humanos.
A Cultura.rh pretende desenvolver Atividades Culturais para os trabalhadores da DMC, decorrentes de
ações realizadas pela própria DMC nas diversas áreas, as quais pretendem contribuir para incrementar
a literacia cultural dos trabalhadores.
O Núcleo de Apoio à Formação (NAF) pretende identificar e divulgar novas oportunidades de promoção
de ações de formação externas à CML, bem como elaborar relatórios mensais e anuais com o número
de formandos, de cada unidade orgânica, em ações de formação interna e externa.

11. DIVULGAÇÃO,
MONITORIZAÇÃO
E AVALIAÇÃO
O plano de atividades que agora se apresenta será divulgado aos colaboradores da DMC, e estará disponível no site da CML na área dedicada à Camara Municipal | Transparência | Instrumentos de Gestão
e Avaliação do desempenho. A monitorização e acompanhamento dos projetos e atividades aqui descritos será efetuada pelos dirigentes desta unidade orgânica, sendo que a avaliação realizar-se-á a
partir do relatório de atividades de 2018.

A Cultura.rh pretende continuar elaborar diferentes documentos estatísticos, de apoio à gestão, que
evidenciem a informação dos recursos humanos nas diversas áreas, como por exemplo: jornadas
contínuas, licenças, baixas e acidentes, o número de trabalhadores do género feminino e masculino
de cada unidade orgânica, etc.
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ANEXOS
I – Estrutura e competências da Direção Municipal de Lisboa (DMC) e respetivas Unidades Orgânicas publicadas na Deliberação n.º 876/2015 e despacho n.º 5347/2015, do Diário da República, 2.ª série – N.º 98 – 21
de maio de 2015
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II - DMC - Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 2018
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III- Infraestruturas culturais geridas pela DMC em 2018

