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CResCeR, ConstRUiR, espÍRito, eQUipa, patRiMÓnio, aRte, 
aMBiente, CRiaR, FaMÍlias, aCÃo, ColeÇÃo, liGaÇÃo, Casa, 
ConCRetiZaÇÃo, Festa, paRQUe, visitantes, RelevÂnCia, 
FoRÇa, edUCaÇÃo, inovadoRa, siZa vieiRa, sensiBiliZaÇÃo, 
ReFleXÃo, naCional, aRtes peRFoRMativas, CoeRÊnCia, 
inteRnaCional, RepResentativa, FUndadoRes, Jovens, 
solideZ, ConFianÇa, MeCenas, MissÃo, eXposiÇÕes, 
ConteMpoRÂnea, notoRiedade, iMaGeM, sUstentaBilidade, 
atitUde, valoRes, MUseU, aRQUitetURa, CoMUnidade, 
pRoJeÇÃo, natUReZa, indÚstRias CRiativas, BiBlioteCa, 
CRianÇas, aMiGos, esColas, paRCeRias, eFiCÁCia, FoRMaÇÃo, 
QUalidade, aRtistas, MaRCa, paisaGeM, estRatÉGia, 
peRtenÇa, FoRMaÇÃo, posiCionaMento, FÁCil, tRansveRsal, 
diveRsidade, iMpaCtante, eMoCional, estRatÉGia, inspiRaÇÃo, 
visÃo, pRestÍGio, tRanQUilidade, JaZZ, FUtURo, inteGRaÇÃo, 
CoopeRaÇÃo, tRanspaRÊnCia, eXCelÊnCia, RiGoR, CUltURa,  
plURidisCiplinaRidade, independÊnCia, seRRalves! 
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Millennium BCP
Nestlé Portugal, S.A.
Polimaia, SGPS, S.A.
Produtos Sarcol, S.A.
R.A.R. – Refinarias de Açúcar Reunidas, S.A.
Rima, S.A.
Rolporto (Soleasing)
Santogal, SGPS, S.A.
Sociedade Comercial Tasso de Sousa – 
Automóveis, S.A.
Sociedade Têxtil A Flor do Campo, S.A.
Sogrape Vinhos, S.A.
Soja de Portugal, SGPS, S.A.
Sonae SGPS, S.A.
Têxteis Carlos Sousa, S.A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S.A.
Toyota Caetano Portugal, S.A.
União de Bancos Portugueses, S.A.
Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.
Vera Lilian Cohen Espírito Santo Silva
Vicaima – Indústria de Madeiras e 
Derivados, S.A.

Fundadores por Natureza 
Árvore – Cooperativa de Actividades 
Artísticas, CRL
Associação Comercial do Porto
Associação Empresarial de Portugal
Câmara Municipal do Porto
Fundação Engenheiro António de 
Almeida
Universidade do Minho
Universidade do Porto

1994
AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A.
APDL – Administração dos Portos do 
Douro e de Leixões, S.A.
Banco Espírito Santo, S.A.
Cerealis, SGPS, S.A.
Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.
Companhia Portuguesa de Hipermerca-
dos, S.A.
Crédito Predial Português, S.A.
Entreposto – Gestão e Participações, 
SGPS, S.A.
Europarque – Centro Económico e 
Cultural

Fidelidade Companhia de Seguros, S.A.
Filinto Mota, SUCRS, S.A.
Francisco José Marques Pinto
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
JMA Felpos, S.A.
Joaquim Moutinho
Martinez Gassiot, Vinhos, S.A.
Miguel Pais do Amaral
Mota – Engil, SGPS, S.A.
Parque Expo 98, S.A.
Vista Alegre Atlantis, S.A.

1995
Banco Finantia, S.A.
EDP – Electricidade de Portugal, S.A.
N. Quintas, SGPS, S.A.
Ocidental – Companhia Portuguesa de 
Seguros, S.A.
SAG Geste – Soluções Automóveis 
Globais, SGPS, S.A.

1996
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
GALP Energia, SGPS, S.A. (Petrogal – 
Petróleos de Portugal, S.A.)
GALP Energia, SGPS, S.A. (Transgás – 
Sociedade Portuguesa de Gás Natural, S.A.)
Mário Soares

1997
Edifer – Construções Pires Coelho e 
Fernandes, S.A.

1998
Banco BPI, S.A.
McKinsey & Company

1999
ACO – Fábrica de Calçado, S.A.
André Jordan
Banco Privado Português, S.A.
Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.
Bosch Termotecnologia, S.A.
Brisa – Auto-estradas de Portugal, S.A.
CTT – Correios de Portugal, S.A.
Efacec Capital, SGPS, S.A.
Ericsson Telecomunicações, Lda.
F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
Fernando Simão, SGPS, S.A.

Conselho  
de Fundadores 

António Gomes De Pinho
Presidente

1989
Estado Português 

A Boa Reguladora – Comércio e Indús-
tria de Relógios, Lda.
Airbus Industrie
Alexandre Cardoso, S.A.
Amorim – Investimentos e Participa-
ções, SGPS, S.A.
António Brandão Miranda
Arsopi – Indústria Metalúrgica Arlindo 
S. Pinho, S.A.
Auto Sueco, Lda.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Por-
tugal), S.A.
Banco Borges e Irmão, S.A.
Banco de Comércio e Indústria, S.A.
Banco Fonsecas & Burnay
Banco Internacional de Crédito, S.A.
Banco Nacional Ultramarino
Banco Português do Atlântico, E.P.
Banco Santander Totta, S.A.
BNP Factor, C.ª Internacional de 
Aquisição de Créditos, S.A.
BPI – Banco Português de Investimento, S.A.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Chelding, Lda.
Cinca – Companhia Industrial de 
Cerâmica, S.A.
Cotesi – Companhia de Têxteis Sinté-
ticos, S.A.
Diliva – Sociedade de Investimentos 
Imobiliários, S.A.
Fábrica de Malhas Filobranca, S.A.
Fnac – Fábrica Nacional de Ar Condi-
cionado
Fromageries Bel Portugal, S.A.
Fundação Luso-Americana
I.P. Holding, SGPS, S.A.
Indústrias Têxteis Somelos, S.A.
João Vasco Marques Pinto
Jorge de Brito
Maconde SGPS., S.A.
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JBT – Tecidos, S.A.
Maria Cândida e Rui Sousa Morais
Pedro Almeida Freitas
Portgás – Sociedade de Produção e 
Distribuição de Gás, S.A.
Portugal Telecom, SGPS, S.A.
Rumape, SGPS, S.A.
SIC – Sociedade Independente de Co-
municação, S.A.
STCP – Sociedade de Transportes Colec-
tivos do Porto, S.A.
ZON Multimédia – Serviços de Teleco-
municações e Multimédia, SGPS, S.A.

2000
Águas do Douro e Paiva, S.A.
Bial – Portela & Cª, S.A.
Gamobar – Sociedade de Representa-
ções, S.A.
TMN – Telecomunicações Móveis Nacio-
nais, S.A.

2001
Euronext Lisbon – SGMR, S.A.
Metro do Porto, S.A.
Montepio Geral
Portucel – Empresa Produtora de Pasta 
e Papel, S.A.

2002
Ascendi Norte – Auto-estradas do 
Norte, S.A.
ASA Editores II, S.A.
Inditex, S.A. (Zara Portugal)
Siemens, S.A.
Somague, SGPS, S.A.
Vodafone Portugal, Comunicações Pes-
soais, S.A.

2003
Álvaro Siza
El Corte Inglés, S.A.
João Rendeiro
Refrige – Sociedade Industrial de Re-
frigerantes, S.A.

SCC – Sociedade Central de Cervejas, S.A.
Teresa Patrício Gouveia

2004
Martifer – Construções Metalomecâni-
cas, S.A.
Rangel Invest – Investimentos Logísti-
cos, S.A.
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.

2005
Grupo Nabeiro – Delta Cafés, SGPS, S.A.
Ibersol, SGPS, S.A.
João Gonçalves
Jorge Sampaio
José Berardo
Prosegur 
SAP Portugal
Varzim-Sol – Turismo, Jogo, Animação, S.A.

2006
Adalberto Neiva de Oliveira
Câmara Municipal de Matosinhos
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
JVC – Holding, SGPS, S.A.
Norprint – Artes Gráficas, S.A.
Tabaqueira, S.A.

2007
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.
Área Metropolitana do Porto
Associação Nacional das Farmácias
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Câmara Municipal de S. João da Madeira
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Câmara Municipal de Santo Tirso
Câmara Municipal de Vila do Conde
Gestifute, S.A.
Grupo Civilização
Grupo Media Capital
Imatosgil – Investimentos, SGPS, S.A.
J. Soares Correia, S.A.
José Paulo Fernandes

Manoel de Oliveira 
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da 
Silva e Associados

2008
Agustina Bessa-Luís
Câmara Municipal de Ovar
Câmara Municipal de Viseu
Inter IKEA Centre Portugal, S.A.
Mccann Erickson, Portugal, Publicidade, Lda.
Sovena Group – SGPS, S.A.

2009
BA Vidro, S.A.
Câmara Municipal de Viana do Castelo
José de Mello – Saúde, SGPS, S.A.
Maria Antónia Pinto de Azevedo Mas-
carenhas

2010
Câmara Municipal de Ponta Delgada
Câmara Municipal do Funchal
CPCIS – Companhia Portuguesa de Com-
putadores, Informática e Sistemas, S.A.
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, RL, 
Soc. Advogados
Douro Azul, Soc. Marítimo-Turística, S.A.

2011 
Câmara Municipal de Barcelos 
Grupo Simoldes
M. Couto Alves, S.A. 
Robert Frederick Illing 
Santa Casa Misericórdia do Porto
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Conselho  
de administração 

Luís Braga da Cruz
Presidente

Rui Guimarães
Vice-Presidente

Luís Campos e Cunha
Vice-Presidente

Adalberto Neiva de Oliveira
Vice-Presidente

Elisa Ferreira
Vogal

Vera Pires Coelho
Vogal

Ana Pinho
Vogal

André Jordan
Vogal

Manuel Cavaleiro Brandão
Vogal

Conselho FisCal 

Ana Margarida Barata Fernandes
Presidente

Jorge Nelson Quintas

Ernst & Young Audit & Associados - Sroc. Sa.
Rui Manuel da Cunha Vieira
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apoio institUCional
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A todos os que ajudam 
a levar o projeto serralves 
mais longe, o nosso muito 

oBRiGado!
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FUndadoRes patRono* 
Aco - Fábrica de Calçado, S.A.
Adp – Águas de Portugal, Sgps, S.A.
Ascendi Norte, Auto Estradas do Norte, S.A. 
Águas do Douro e Paiva, Sa.
Amorim - Investimentos e Participações, Sgps, S.A.
André Jordan
Apdl - Administração Dos Portos do Douro e de Leixões, S.A.
Área Metropolitana do Porto
Arsopi - Indústria Metalúrgica Arlindo S.Pinho, S.A.
Associação Nacional Das Farmácias
Auto Sueco, Lda.
Ba Vidro, Sa.
Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.
Bial – Portela & Cª, S.A.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Cerealis, Sgps, S.A.
Cimpor - Cimentos de Portugal, Sgps, S.A.
Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, S.A.
Companhia Portuguesa de Hipermercados, S.A.
Cotesi – Companhia de Têxteis Sintéticos, S.A.
Diliva - Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A.
Edp - Electricidade de Portugal, S.A.
Efacec Capital, Sgps, S.A.
El Corte Inglés, S.A.
Euronext Lisbon – Sgmr, S.A.
F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
Galp Energia, Sgps, S.A. 
Gamobar – Sociedade de Representações, S.A.
Grupo Nabeiro - Delta Cafés, Sgps, S.A.
Ibersol, Sgps, S.A.
Império Bonança – Companhia de Seguros, S.A.
Inditex, S.A. (Zara Portugal)
João Vasco Marques Pinto
Metro do Porto, S.A.
Millennium Bcp
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados
Ocidental – Cª Portuguesa de Seguros, S.A.
Parque Expo 98, S.A.
Portgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A.
Prosegur
R. A. R. - Refinarias de Açúcar Reunidas, S.A.
Ren, Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Sogrape Vinhos, S.A.
Soja de Portugal, Sgps, S.A.
Sonae Sgps, S.A.
Vicaima - Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.

*Fundadores que contribuiram para o Fundo Anual da Fundação de Serralves 

em 2011.
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os nossos MeCenas 

Mecenas Exclusivo do Museu
Mecenas Exclusivo da Exposição de uma Grande Ex-
posição Anual
Mecenas do Serralves em Festa

Patrocinador das Indústrias Criativas
Patrocinador do Serralves em Festa

Mecenas Exclusivo do Projecto Sonae//Serralves

Mecenas da Fotografia
Mecenas do BES Revelação

Mecenas Exclusivo de uma Grande Exposição

Mecenas Exclusivo da Casa

Mecenas Exclusivo do Parque
 

Mecenas da Festa do Outono
Mecenas Exclusivo do Programa  
para Famílias em Serralves
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2013 será um ano de transição na vida de Serralves, podendo, no entanto, 
tal não ter ainda reflexo na programação que agora se apresenta.

Como se sabe, o segundo Diretor do Museu – João Fernandes – decidiu 
aceitar um convite do Museu Reina Sofia, de Madrid, para aí prosseguir a 
sua atividade profissional, assim cessando uma colaboração que há mais 
de uma dezena de anos vinha tendo connosco. 

O Conselho de Administração de Serralves decidiu que a sua substitui-
ção deveria ser feita por recurso a um processo aberto e com a maior 
transparência e visibilidade internacional, através da convocação de um 
concurso internacional apoiado por um júri também internacional.

Assumido este procedimento, a escolha acabou por recair sobre uma figu-
ra prestigiada e experiente no mundo da arte contemporânea – Suzanne 
Cotter – que assumirá responsabilidades a partir do início do ano 2013.

Como é habitual a programação de qualquer museu com forte relação 
internacional tem de ser acertada com grande antecedência, sendo tam-
bém usual que, perante uma substituição do diretor artístico a progra-
mação respetiva para o ano seguinte seja ainda da responsabilidade do 
diretor anterior.

Assim, o programa para 2013 que agora se apresenta foi ainda elaborado 
pelo diretor cessante. De qualquer forma, Suzanne Cotter vai ter a opor-
tunidade de se introduzir na maneira de ser de Serralves, conhecer a sua 
equipe técnica e de se aproximar da realidade cultural portuguesa. Além 
disso, as escolhas para a organização das exposições previstas a partir 
da Coleção de Serralves serão já da sua total responsabilidade. Estamos 
certos que não deixará de manifestar a sua sensibilidade e a sua forma 
de olhar perante a nossa Coleção, dando uma primeira indicação do que 
poderá ser a sua autónoma forma de atuar.

Não escondemos que as contingências económicas que afetam o pano-
rama institucional em Portugal, nomeadamente artístico, tiveram reflexo 
na elaboração deste programa. Porém o compromisso de Serralves é de 
tudo fazer para reunir os meios que garantam a coerência da programa-
ção e sem quebra de qualidade, de forma a não penalizar o seu público. 
Também para nós é imperativo ser fiel à confiança em nós depositada por 
Fundadores, Mecenas, e Parceiros.

Manter-nos-emos submissos à nossa Missão, tomando como referência a 
Visão definida para Serralves, bem como os Valores que têm norteado a 
nossa ação.

Para além das exposições no Museu e nos municípios que connosco acei-
taram participar num projeto de descentralização cultural, continuaremos 
a atribuir a maior importância às iniciativas de sensibilização e de forma-
ção de jovens, através dos serviços educativos, de propostas de debate 
sobre temas da atualidade, da valorização da criatividade e das iniciativas 
de natureza ambiental no Parque de Serralves. 

luís Braga da Cruz
Presidente
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1. enQUadRa-
Mento estRa-
tÉGiCo

MissÃo
A Fundação de Serralves é uma instituição cultural de âmbito europeu ao 
serviço da comunidade nacional, que tem como Missão sensibilizar o pú-
blico para a Arte Contemporânea e o Ambiente, através do Museu de Arte 
Contemporânea como centro cultural pluridisciplinar, do Parque como 
património natural vocacionado para a educação e animação ambientais 
e do Auditório como centro de reflexão e debate sobre a sociedade con-
temporânea.

visÃo
• Foco na contemporaneidade;
• Âmbito Internacional;
• Integração na comunidade;
• Abertura e incentivo ao debate de novas ideias;
• Pluridisciplinaridade;
• Abordagem Empresarial na gestão da Fundação;
• Sustentabilidade, atuando de forma exemplar, em relação às ques-

tões ambientais, sociais e financeiras. 

valoRes
• Independência;
• Excelência institucional;
• Cooperação com o Estado na realização dos objetivos das políticas 

cultural e educativa;
• Valorização do papel dos Fundadores como mecenas e parceiros;
• Autonomia da programação;
• Rigor e eficiência na gestão dos recursos.
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2. plano de 
atividades 2013
2.1 CRiaÇÃo aRtÍstiCa
2.1.1. aRtes plÁstiCas

A programação de exposições para 2013, na continuidade do último ano, 
apresenta 11 exposições temporárias, das quais 3 transitam de 2012, às 
quais se junta uma exposição com a Coleção no Museu e duas montagens 
de obras da Coleção que serão instaladas na Casa de Serralves ao longo 
de todo o ano. 

As exposições neste momento em preparação para 2013 resultam em 
grande parte de coproduções com outras instituições nacionais e 
internacionais, o que permite um embaratecimento significativo das suas 
condições orçamentais. 

Deste modo, realçam-se as coproduções da exposição de Jorge Martins 
com a Fundação Carmona e Costa (Lisboa), assim como as coproduções 
internacionais das exposições de Mel Bochner (Whitechapel, Londres; 
Haus der Kunst, Munique), de Cildo Meireles (Museu Reina Sofia, Madrid, 
Centro de Arte Hangar Bicocca, Milão) e de Ahlam Shibli (Museu de Arte 
Contemporânea de Barcelona, Jeu de Paume, Paris).

A programação apresenta 50% de artistas internacionais e 50% de ar-
tistas estrangeiros, representativos de várias gerações. Alberto Carneiro, 
Jorge Martins, Mel Bochner e Cildo Meireles são artistas históricos que 
contribuíram com as suas obras para a renovação das linguagens artísticas 
em Portugal e no mundo. Ahlam Shibli e Alexandre Estrela são exemplos, 
nos contextos internacional e português, de uma nova geração de artistas 
que problematiza as formas e os conceitos da criação artística na contem-
poraneidade mais recente. A exposição do artista brasileiro Cildo Meireles, 
pela sua relevância e espetacularidade, será indubitavelmente uma das 
exposições que marcará a temporada artística em Portugal e na Europa. 

O ano de 2013 terá assim início em Serralves com a continuidade da 
exposição de Julião Sarmento, que continuará até princípios de Março e 
terminará com uma outra exposição extremamente relevante do supraci-
tado artista brasileiro, a qual se poderá estender por 2014.
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a. pRoGRaMa de  
eXposiÇÕes eM seRRalves

pRIMEIRO tRIMEStRE 2013  
(tRAnSItAM dE 2012)

Julião sarmento
White niGhts / noites BranCas
23 noV 2012 - 03 mar 2013

Nas últimas quatro décadas, a obra de Julião Sarmento tem conseguido 
uma ampla circulação internacional, fazendo do seu autor um dos mais 
reconhecidos artistas contemporâneos portugueses. Na última década, 
entre as numerosas exposições individuais realizadas por Julião Sarmen-
to, destacam-se aquelas que foram realizadas na Tate Modern, Londres, 
na Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo (Brasil), na Fundación 
Marcelino Botín, Santander, Espanha, no Van Abbbemuseum, Eindhoven 
(Holanda), e no MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid, Espanha.  
A obra de Sarmento explora temas como o erotismo e a sexualidade, 
questionando conceitos como o desejo, a ausência, o tempo e a lingua-
gem, através de diferentes técnicas como a pintura, o desenho, a escultu-
ra, a instalação, o cinema, a fotografia e a performance. 

A exposição será acompanhada por uma relevante publicação monográ-
fica sobre a obra de Julião Sarmento, a ser coeditada com a prestigiada 
editora alemã Hatje Cantz.

Produção: Fundação de Serralves

eXPosição da Coleção 
23 noV 2012 - 03 mar 2013
No âmbito do protocolo de partilha e intercâmbio de coleções assinado 
com o Reina Sofia (MNCARS), museu detentor de um dos mais legitima-
dos acervos de arte moderna e contemporânea, a Fundação de Serralves 
apresenta uma mostra que reúne as peças do artista espanhol Juan 
Munõz nas coleções da Fundação de Serralves e do Museu Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofia.

Produção: Fundação de Serralves
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Bes reVelação - 8ª edição
31 noV 2012 - 31 mar 2013 
 
Os vencedores da edição de 2012 do BES Revelação foram Diana Carva-
lho, Joana Escoval, Tiago Casanova e a dupla Mariana Caló & Francisco 
Queimadela. Cada artista recebeu uma bolsa de produção que lhe permi-
tiu produzir os projetos agora apresentados na Casa de Serralves, numa 
exposição comissariada por Carolina Rito.

O Júri desta 8ª edição foi composto por Alessandro Rabottini, curador do 
GAMeC (Bergamo), Carolina Rito, curadora independente (Londres), Elena 
Filipovic, curadora no Wiels (Bruxelas), Filipa Loureiro, curadora do Museu 
de Serralves (Porto) e Lorenzo Benedetti, Diretor do Kabinetten van De 
Vleeshal (Holanda).

Produção: Fundação de Serralves

ProJeto residÊnCias artÍstiCas sonae//serralVes - 
PatrÍCia dauder e Carlos BunGa
07 deZ 2012 - 03 mar 2013

A Fundação de Serralves e a Sonae iniciaram em Agosto de 2011 um 
Programa Anual de Residências Artísticas na cidade do Porto. O “Projeto 
Sonae//Serralves”, que convida anualmente um artista estrangeiro e um 
artista português para viverem e trabalharem na cidade – corresponde 
a uma das poucas residências artísticas que trazem artistas ao Porto, 
oferecendo-lhes condições de produção de novas obras e a possibilidade 
de as apresentarem numa exposição apoiada pela Sonae e coordenada 
pela Fundação de Serralves.

Para a segunda edição deste Projeto (que se iniciou em 2012 e que se 
prolongará até Março de 2013), Patricia Dauder (Barcelona, 1973) e Carlos 
Bunga (Porto, 1975) foram os artistas selecionados. 

Ao contrário daquilo que aconteceu na primeira edição, aos artistas não 
foi pedido que interviessem num espaço fora do museu, mas antes que 
ocupem espaços do Museu de Serralves com intervenções pensadas 
especificamente para aquelas áreas, algumas onde nem sequer seria 
expectável encontrar projetos artísticos. Assim, serão apresentadas, em 
simultâneo, instalações de Patricia Dauder, na Sala Multiusos e no Restau-
rante do Museu, e projetos de Carlos Bunga, realizados no átrio do museu 
e na escadaria de acesso ao Auditório de Serralves. 

A artista catalã, que é sobretudo conhecida pelos seus desenhos abstra-
tos simultaneamente rigorosos e orgânicos, combina desenho a grafite e 
pintura na sua intervenção para as paredes do restaurante, que aí perma-
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necerão durante um ano. Na Sala Multiusos, também no quarto piso do 
museu, organizar-se-á uma pequena mostra que, apresentando desenhos, 
pinturas e uma escultura da artista, permitirá aos visitantes do museu 
contextualizar a pintura mural da artista. 

Já Carlos Bunga, artista português a viver em Barcelona há alguns anos, 
e reconhecido pelas instalações de grandes dimensões em que, recorren-
do a materiais pobres, nomeadamente cartão e fita-cola, constrói autênti-
cas arquiteturas, apesar de precárias e efémeras, confronta a arquitetura 
de Álvaro Siza, eminentemente modernista, com formas que recordam 
bairros de lata, soluções arquitetónicas populares, frágeis, precárias. 

Em Serralves, além desta intervenção, o artista apresenta ainda “pintu-
ras” de grande dimensão para a escadaria que dá acesso ao Auditório de 
Serralves e que corresponde ao local, depois do átrio do museu, com o 
maior pé-direito do edifício.   

À imagem daquilo que aconteceu na primeira edição do Projeto Sonae//
Serralves, este programa também inclui mesas-redondas, conferências, 
studio-visits e open-studios, visando encorajar o contacto entre artis-
tas portugueses e internacionais. Estão ainda programadas, conversas 
dos artistas com turmas das escolas artísticas do Porto (Universidade 
de Belas-Artes, Curso de Som e Imagem da Universidade Católica), bem 
como palestras de convidados dos artistas que abordem temas importan-
tes para as pesquisas e temáticas exploradas pelos seus trabalhos.

Produção: Fundação de Serralves

seGundo trimestre 2013

alBerto Carneiro 

Alberto Carneiro (São Mamede do Coronado, 1937) é um dos históricos 
artistas portugueses que abriu novos caminhos para a prática artística no 
nosso país. Pioneiro da arte conceptual em Portugal, Alberto Carneiro 
tem, nas suas esculturas e instalações, desenvolvido uma singular relação 
entre a arte e a natureza. A presente exposição irá apresentar um 
conjunto de trabalhos inéditos que o artista tem vindo a preparar 
especificamente para os espaços das galerias do Museu da Fundação de 
Serralves.

Produção: Fundação de Serralves
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JorGe martins

Jorge Martins (Lisboa, 1940) é um dos mais conhecidos artistas portu-
gueses. A sua obra pictórica e desenhística tem explorado uma constante 
redefinição dos caminhos que articulam a abstração com a figuração, 
numa pesquisa sobre conceitos e realidades como a estrutura, o padrão, 
a figura e a luz. Esta exposição será a primeira grande retrospetiva do seu 
Desenho. Organizada em coprodução com a Fundação Carmona e Costa, a 
exposição será apresentada em simultâneo em Lisboa e no Porto.

Coprodução: Fundação Carmona e Costa (Lisboa)

eXPosiçÕes da Coleção 2013
Num ano em que  Portugal sofre ainda das contingências económicas 
que afetam o panorama institucional nacional, nomeadamente artístico, 
Serralves continuará a apostar em apresentações da sua Coleção – bem 
como das coleções em depósito na Fundação. O objetivo passa por par-
tilhar com a sociedade portuguesa o investimento que tem sido feito há 
mais de uma década numa reunião de obras considerada hoje, nacional e 
internacionalmente, uma dos melhores espólios de arte contemporânea 
produzida a partir da década de 1960. 

Coleção Fundação de serralVes i – museu
Coleção Fundação de serralVes ii – Casa
Coleção Fundação de serralVes iii – Casa

Produção: Fundação de Serralves 
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terCeiro trimestre 2013
mel BoChner 

Mel Bochner (Pittsburgh PA, 1940) é um dos artistas que mais revolucio-
nou a história da arte da segunda metade do século XX. Foi o autor, em 
1966, da primeira exposição de arte conceptual. Foi também, na mesma 
ocasião, o primeiro artista a realizar uma exposição com fotocópias. 
Depois da sua apresentação na exposição inaugural do Museu de Serral-
ves, Circa 1968, Mel Bochner regressa agora a Portugal numa importante 
exposição antológica do seu trabalho, que pela primeira vez o aborda a 
partir do uso da cor. Das suas obras históricas influenciadas pela Filosofia 
Analítica de Wittgenstein e pela Matemática até aos seus quadros com 
palavras multicoloridas, esta será uma das importantes exposições em 
circulação na Europa em 2013.

Coprodução: Whitechapel Gallery (Londres), Haus der Kunst (Munique), 
Fundação de Serralves

aleXandre estrela

Alexandre Estrela (Lisboa, 1971) é um dos mais conhecidos artistas por-
tugueses da sua geração. A sua obra tem explorado de um modo extre-
mamente singular a relação entre a escultura e a imagem projetada. Os 
seus trabalhos vídeo conferem uma estranha materialidade à condição 
da imagem e aos suportes técnicos da sua captação e projeção. Esta 
exposição será um projeto pioneiro em Portugal, dado que constituirá a 
primeira tese de doutoramento de um artista consistente numa exposição 
num Museu.

Produção: Fundação de Serralves
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Quarto trimestre 2013
ahlam shiBli 

Ahlam Shibli (Arab-al-Shibli, Palestina, 1970) é uma das mais conhecidas 
artistas palestinianas da atualidade, tendo a sua obra vindo a ser apre-
sentada em importantes exposições internacionais como a Documenta 
de Kassel ou a Bienal de São Paulo, ou em importantes Museus europeus 
como o Centro Georges Pompidou. A sua obra utiliza a fotografia como 
um registo de aspetos menos conhecidos da vida quotidiana dos Palesti-
nianos e dos Beduínos, no contexto das sociedades israelita e palestinia-
na. Tornaram-se particularmente conhecidos os seus trabalhos sobre os 
soldados israelo-árabes, sobre as minorias sexuais no mundo árabe ou 
sobre as crianças nos orfanatos da Polónia. Esteve presente na exposição 
“Às Artes Cidadãos!”, realizada no Museu de Serralves, na qual apresen-
tou um projeto encomendado por François Hollande, então “maire” de 
Tulle, sobre a memória da cidade.

Coprodução: Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA), Jeu 
de Paume (Paris), Fundação de Serralves

Cildo meireles

Cildo Meireles (Rio de Janeiro, 1948) abriu, desde a década de 60, novos 
caminhos na História da Arte, articulando a sedução da perceção senso-
rial com um programa conceptual onde a dimensão ética e estética da 
obra de arte é explorada com grande rigor. A sua obra é um dos exemplos 
maiores da redefinição da obra de arte através da qual o contexto da arte 
brasileira se distinguiu, a partir de Hélio Oiticica, Lygia Clark ou Lygia 
Pape, numa pioneira revisão crítica do Modernismo.

A presente exposição é aguardada com particular expectativa pelo facto 
de Cildo Meireles ir apresentar um conjunto de trabalhos novos, assim 
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como apresentar trabalhos pouco vistos que têm estado ausentes das 
suas exposições mais recentes. Será um momento fundamental para o 
conhecimento de uma das obras mais determinantes do contexto artístico 
contemporâneo. 

Coprodução: Fundação de Serralves, Museu Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia (Madrid), Hangar Bicocca (Milão)

ProJeto residÊnCias artÍstiCas 
sonae//serralVes 2013
Em 2013, dar-se-á continuidade Programa Anual de Residências Artísti-
cas. Durante os meses de Setembro e Novembro, um artista português e 
um artista estrangeiro desenvolverão um trabalho conjunto que culmi-
nará numa exposição durante o mês de Novembro  com apresentação de 
trabalhos dos dois artistas. 

Os artistas selecionados para esta residência, cujos percursos se preten-
de, atestem um interesse por diversas formas artísticas, têm neste palco 
das residências artísticas uma oportunidade ímpar para explorarem a 
relação entre a arte contemporânea e as chamadas “artes do tempo”. 

Simultaneamente, e visto que este programa também visa incentivar 
os contactos entre agentes artísticos nacionais e estrangeiros, serão 
organizadas mesas-redondas, conferências, studio-visits e open-studios, 
encorajando as trocas de experiências entre artistas, estudantes de arte 
e curadores. Serão programadas, por exemplo, conversas dos artistas 
com turmas das escolas artísticas do Porto e palestras de convidados dos 
artistas e do curador que abordem temas importantes para as pesquisas 
e temáticas exploradas nos seus trabalhos.

Produção: Fundação de Serralves

Bes reVelação – 9ª edição
O BESRevelação é já reconhecido como uma incontornável oportunidade 
no nosso país para a produção e apresentação da obra de jovens artistas, 
contribuindo indiscutivelmente para o aparecimento, o reconhecimento e 
a afirmação de novos projetos na cena artística nacional. 

O Prémio distingue-se de outras iniciativas, em Portugal e no estrangei-
ro, desde logo porque não contempla a eleição de um único vencedor: a 
partir de um concurso aberto a quaisquer residentes em Portugal, com 
idade inferior a trinta anos, são selecionados quatro projetos por um júri 
internacional, idóneo e legitimante, os quais irão usufruir de uma signifi-
cativa bolsa de produção e condições profissionais de produção assegura-
das pelas várias equipas da Fundação de Serralves.

O BESRevelação também tem contribuído para estimular o contexto curato-
rial português, reconhecendo a falta de oportunidades no nosso país, onde 
até existem vários programas académicos de Estudos Curatoriais, para que 
curadores independentes passem teoria à prática. Desde o aparecimento 
do Prémio, foram convidados para dialogar com as dezenas de artistas 
selecionados – e o acerto das escolhas dos sucessivos júris internacionais 
pode comprovar-se analisando os trajectos dos nomes entretanto apresen-
tados, muitos deles hoje artistas reconhecidos que integram as coleções de 
fotografia e de arte do BES e da Fundação de Serralves.

Produção: Fundação de Serralves



32

B. pRoGRaMa de eXposiÇÕes 
eM poRtUGal 

A Fundação de Serralves no desenvolvimento das suas atividades expo-
sitivas tem vindo a aprofundar novas formas de colaboração com várias 
entidades parceiras de todo o país, que têm permitido o alargamento da 
rede de acesso e de aproximação das populações locais à arte e à cultura. 

Desta forma está a ser dado cumprimento a um dos objetivos estratégi-
cos da Fundação que se reproduz na possibilidade de criar uma rede de 
parcerias em todo o País, de modo a apoiar a revelação de novos talentos, 
divulgar a Coleção de Serralves e de outras Coleções de arte contempo-
rânea em depósito no Museu de Serralves, qualificando a programação 
de equipamentos culturais existentes e incrementando a criação de novos 
públicos. 

1. ProGrama 1ª aVenida 2012-2014
A Baixa do Porto, sofrendo embora de alguma desertificação, tem sido 
palco de um movimento de animação e rejuvenescimento, constituindo 
terreno privilegiado para intervenções artísticas que contribuam para as 
suas recentes reabilitação e dinamização. Nesse sentido, e prosseguindo 
a politica de dinamização da Baixa, a Câmara Municipal do Porto e a SRU 
- Porto Vivo - Sociedade de Reabilitação Urbana, lançaram a iniciativa 1ª 
Avenida, sendo Serralves um parceiro, que se propõe organizar quatro 
momentos expositivos e programação paralela de artes performativas, 
que utilizarão diversos espaços vazios e devolutos próximos da Avenida 
dos Aliados.

A ideia passa por convidar para cada momento um jovem curador inde-
pendente, que selecione um conjunto de artistas que produzam novo 
trabalho, pensado especificamente para aqueles espaços, um contexto 
muito diferente do museu e galeria de arte. Procura-se afetar deste modo 
a vida quotidiana das pessoas que habitam ou visitam diariamente o cen-
tro da cidade, confrontando-as com a arte em locais onde esta geralmen-
te não existe. A estes jovens curadores Serralves disponibilizará ainda a 
sua Coleção de Arte Contemporânea, caso estes queiram confrontar as 
novas produções de jovens artistas com obras de artistas mais consa-
grados. Desta forma, estaremos a apoiar simultaneamente as produções 
artística e curatorial nacionais – e note-se que, principalmente devido à 
escassez de espaços para a apresentação de arte contemporânea, é ainda 
relativamente difícil para um jovem curador, como para um jovem artista, 
apresentar o seu trabalho – ao mesmo tempo que, graças ao convite a 
artistas internacionais, promoveremos o intercâmbio e conhecimento 
mútuo entre os contextos artísticos português e internacional.

Associados às exposições, e porque alguns dos espaços disponíveis para 
isso estão exclusivamente vocacionados, poderão vir a apresentar-se, 
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quando possível, momentos performativos. No final dos momentos expo-
sitivos e performativos será produzido um pequeno catálogo, com textos 
dos/as curadores/as e imagens das obras apresentadas. 

pRIMEIRA EXpOSIçÃO dO 1º AVEnIdA:  
RuA dE SEntIdO ÚnIcO
31 out 2012 - 28 FeV 2013
Sob a égide da obra homónima de Walter Benjamin (datada de 1928), e à 
imagem da sua estrutura de natureza livre e fragmentária, propõe-se a con-
ceção de uma exposição que apresentará uma seleção de obras da coleção 
da Fundação de Serralves em articulação, no espaço proposto para a mostra, 
com um pequeno conjunto de obras oriundas de outros contextos. 

Nesta medida, e trazendo para a prática da curadoria esta ideia estrutu-
rante da edição (da edição de notas, da edição de um texto) e assimilan-
do-a no contexto da exposição e da sua relação com o espaço, pretende-
se, através da criação de pequenos núcleos de obras distribuídas pelas 
várias salas do r/c, privilegiar um conjunto de relações de carácter 
conceptual e formal e potenciar naturalmente o surgimento de outros 
possíveis territórios de relação. 

2. eXPosiçÕes a aCordar indiVidualmente Com 
entidades ParCeiras
A Fundação de Serralves propõe-se divulgar o acervo das Coleções do 
Museu de Serralves, que é constituído quer pela sua própria Coleção, 
quer por coleções em depósito, através da organização de exposições que 
potenciem a sua interligação e reforcem a sua visibilidade, também fora 
de Serralves. Estes projetos no exterior contemplam ainda a possibilidade 
de trabalhar diretamente com artistas contemporâneos, representados na 
sua coleção, apoiando-os na produção de novas obras ou exposições. 

Estão disponíveis para circular, em 2013, o conjunto de exposições que a 
seguir se elencam, que podem resultar na apresentação de uma nova ex-
posição concebida em estreita colaboração com a entidade parceira que a 
pretenda acolher e promover no seu espaço cultural ou museológico. 

a. Coleção Fundação de serralVes 
pOntO dE FugA / VAnIShIng pOInt

“Ponto de Fuga”/”Vanishing Point” apresenta uma seleção de obras 
pertencentes à Coleção da Fundação de Serralves que utilizam a fotogra-
fia, o cinema e o vídeo como suporte dos processos criativos dos artistas 
representados, definíveis por uma singularidade que é o seu real “ponto 
de fuga” em relação a qualquer programa que os pretenda caracterizar 
e condicionar. Sendo o título desta exposição uma expressão técnica que 
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descreve o ponto de distância numa imagem, como um quadro, um filme 
ou uma fotografia, onde linhas paralelas parecem encontrar-se, o seu uso 
adquire aqui uma dimensão metafórica: em arte, os encontros são sempre 
uma outra dimensão de um confronto onde a convergência jamais ilude a 
divergência da singularidade de cada obra. Os caminhos paralelos nunca 
coincidem inteiramente. Deste modo, as obras apresentadas exemplificam 
alguns dos programas conceptuais das últimas quatro décadas da experi-
ência artística contemporânea: a relação entre Arte e Paisagem, a autor-
representação, ou a crítica dos modelos sociais, sejam eles de natureza 
social e política, sejam eles o resultado de uma provocação à existência 
de modelos culturais estruturantes do próprio domínio da produção e da 
circulação das imagens da arte no mundo em que vivemos. Na exposição 
estarão representadas obras de artistas portugueses e estrangeiros como 
Helena Almeida, Hans-Peter Feldmann, Imi Knoebel, Jorge Molder, Maria 
Nordman, Paulo Nozolino, Fernando José Pereira, Adrian Piper, Gerhard 
Richter, Augusto Alves da Silva e Robert Smithson.

b. Coleção BiBlioteCa Fundação de serralVes
FOTOCÓPIA = PHOTOCOPIE
Esta exposição aborda a eletrografia como ferramenta da criação e da 
reprodução. Vários artistas do circuito marginal da arte têm utilizado 
esta técnica não só para editar os seus próprios trabalhos mas, também, 
utilizando-a como uma nova forma de arte.

Os próprios artistas têm dado várias denominações às suas produções 
eletrográficas. No início dos anos 70 estas obras circularam sob a etique-
ta de “xerox works”, derivado do nome das máquinas Xerox que durante 
muitos anos foi a marca com maior presença no mercado. O conjunto das 
obras desta exposição reflete os dois principais aspetos das pesquisas 
neste domínio: as obras gráficas e as realizações no domínio dos livros de 
artista.

c. Coleção Flad
cOLEçÃO dE ARtE cOntEMpORÂnEA pORtuguESA dA Fun-
dAçÃO LuSO-AMERIcAnA pARA O dESEnVOLVIMEntO: uMA 
SELEçÃO

A Coleção de Arte Portuguesa que a Fundação Luso-Americana para o De-
senvolvimento tem vindo a reunir desde 1986, e hoje uma das mais impor-
tantes coleções de arte portuguesa da atualidade, encontrando-se neste mo-
mento reunida em depósito no acervo das Coleções do Museu de Serralves.  
Nos seus princípios gerais, a coleção da FLAD pretende documentar a per-
sistência, na arte portuguesa recente, de uma atitude de crítica da Forma, 
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pretendendo, com uma atitude de resistência, selecionar o que tem corres-
pondido à constante criação de um ponto de vista sugerindo a continuada 
possibilidade de ocorrência de resistência à forma – no local e nas condições 
(a cada momento) dadas. Na prática, esse ponto de vista tem vindo a ser cria-
do a partir de um “centro” abrangente de obras realizadas durante a década 
de 80, sendo as duas décadas anteriores olhadas depois em perspetiva, atra-
vés de um filtro que esse centro constitui. Nos últimos anos, a coleção tem 
vindo a incorporar várias obras de jovens artistas surgidos a partir da década 
de 90, sem com isso pretender ser representativa da atualidade efémera de 
uma época, mas mantendo toda a singularidade e a idiossincrasia dos seus 
parâmetros seletivos

d. ProJeto antena
A Fundação de Serralves propõe-se convidar jovens curadores a pen-
sar novas exposições para diversos locais, frequentemente longe dos 
maiores centros urbanos nacionais. A cada um destes recém-chegados 
profissionais é disponibilizada a coleção da Fundação de Serralves e seus 
depósitos, em cada sítio apresentada sob um prisma singular, confrontada 
com novos espaços, com as coleções locais e, por vezes, em diálogo com 
produções de artistas concebidas para cada contexto específico.

e. BiBlioteCas - art@BiBlio
A aposta nas Bibliotecas constitui um vetor de colaboração, iniciado em 
2010, com a oferta alargada de publicações de Serralves às Bibliotecas 
Municipais das autarquias nossas Fundadoras.

O projeto ART@BIBLIO incluiu em 2012 a exposição “Do Rato Mickey a 
Andy Warhol” que está em digressão desde Janeiro de 2012.

dO RAtO MIcKEY A AndY WARhOL
26 Jan 2013 - Viana do Castelo

O projeto “Do Rato Mickey a Andy Warhol” apresenta uma exposição 
especialmente concebida para preencher um fosso criado no mundo da 
arte pelos artistas de vanguarda na década de 1960, publicações de todo 
o tipo que desempenharam um papel determinante tanto na criação artís-
tica como na difusão de ideias e obras. Do panfleto ao múltiplo, a edição 
permitiu que artistas de diversas correntes ou ações, por vezes efémeras 
ou mal definidas pelos historiadores da arte, deixassem a sua marca na 
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história da arte. Happenings, performances, concertos, filmes, instala-
ções, envios postais, revistas de artista e discos revolucionaram o sistema 
artístico da época. Os artistas que pretendiam escapar ao mercado da 
arte e às suas estruturas tradicionais começaram a organizar os seus 
próprios eventos, a estabelecer uma rede de comunicação e a encontrar 
locais para apresentar os seus projetos multiformes.

f. outras açÕes desCentraliZadas
BES REVELAÇÃO 2012 – ESPAÇO BES ARTE&FINANÇA
Decorrendo do acordo estabelecido, será novamente apresentada em 
Lisboa, no espaço BES Arte& Finança a exposição BES REVELAÇÃO 2012.

C. itineRÂnCias e CopRodUÇÕes 
inteRnaCionais 

ano de PortuGal no Brasil
No âmbito do programa Oficial do Ano de Portugal no Brasil, foi subme-
tida uma candidatura para a organização do projeto Manoel de Oliveira 
– Uma História do Cinema, a ser apresentada no Instituto Tomie Ohtake, 
São Paulo. A organização deste projeto enquadra-se nos objetivos do 
“Ano de Portugal no Brasil” na medida em que será apresentado ao pú-
blico brasileiro o trabalho do cineasta Manoel de Oliveira, que simboliza o 
Portugal contemporâneo, criativo e inovador.

Manoel de Oliveira é já um cineasta prestigiado no Brasil. A sua obra tem 
tido presença regular no Festival de Cinema de São Paulo e o artista já 
filmou no Brasil um dos seus filmes mais emblemáticos, Palavra e Utopia, 
sobre esse grande vulto da cultura luso-brasileira, Padre António Viei-
ra. No entanto, um projeto como este, envolvendo uma exposição, um 
colóquio e um ciclo de cinema, será o primeiro convite relevante feito aos 
grandes públicos do Brasil para conhecerem uma das obras mais uni-
versais da cultura portuguesa do século XX, símbolo de uma história do 
século XX português, assim como da própria história do cinema, sendo o 
único cineasta cuja obra se iniciou ainda no tempo do cinema mudo.

A obra de Oliveira constitui um dos capítulos mais originais da história do 
cinema, cujas possibilidades foram por ele reinventadas através de uma lin-
guagem que lhe é única. A receção do seu trabalho tem obtido um reconheci-
mento universal, como o demonstra o numeroso conjunto de prémios atribuí-
dos por Festivais de Cinema, Cinematecas e Academias de todo o mundo.

O Instituto Tomie Ohtake é uma das entidades culturais mais prestigiadas 
não só na cidade e no Estado de São Paulo, como em todo o Brasil. Será 
uma entidade cujo elevado profissionalismo e competência contribuirá 
para o sucesso deste projeto. As suas exposições são visitadas sempre 
por dezenas de milhares de pessoas, estimando-se uma possível afluência 
de mais de 70.000 pessoas neste projeto. 

Esta candidatura aguarda confirmação do apoio por da Comissão para o 
Ano de Portugal no Brasil.
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From PaGe to sPaCe
Coprodução com o Museu de Bremen (Alemanha)

eXPosição mel BoChner
Coprodução com Whitechapel Gallery (Londres) E Haus der Kunst (Munique)

eXPosição ahlam shiBli 
Coprodução com Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA) e 
Jeu de Paume (Paris)

eXPosição Cildo de meireles
Coprodução com Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid) e 
Hangar Bicocca (Milão) 

d. a ColeÇÃo

A Coleção da Fundação de Serralves tem um programa e objetivos claros de atu-
ação, prosseguidos desde a celebração do primeiro protocolo para o Fundo de 
Compras, em 1998 e cujos parâmetros orientadores se mantêm na atualidade: 

•  Definição, em relação às décadas de 80, 90 e da primeira década 
do século XXI, de uma constelação restrita de artistas portugueses e 
estrangeiros que a Coleção deve representar prioritariamente. 

•  Incorporação de obras de artistas que nos nossos dias começam a 
afirmar e a consolidar os seus trabalhos, procurando adquirir obras 
fundamentais deles representativas, antes da sua completa legitima-
ção e correspondente acréscimo de valores das obras.

•  Em função das oportunidades que possam surgir, aquisição obras de 
artistas para reforço do núcleo histórico da Coleção, representativo 
das décadas de 60 e de 70. 

•  Espelhando a programação do Museu, as aquisições procurarão des-
tacar peças fundamentais, mas ainda não legitimadas pelo mercado.

•  Em 2013, a Fundação de Serralves prosseguirá com a política de 
enriquecimento da sua Coleção, na medida das disponibilidades orça-
mentais num cenário de contenção, privilegiando a compra de obras 
dos artistas expostos nas galerias do Museu. 
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e. BiBlioteCa

A Biblioteca da Fundação de Serralves é, desde a sua criação, uma 
biblioteca de investigação especializada cujo acervo reflete e documenta 
sobretudo a obra dos artistas nacionais e internacionais apresentados 
na programação do Museu de Arte Contemporânea e/ou representados 
na Coleção da Fundação de Serralves, que cobre a criação artística de 
meados da década de 1960 até à contemporaneidade. Integra publicações 
de diversas tipologias: de catálogos de exposição, obras de referência, 
ensaios, periódicos e documentação audiovisual a publicações de artista, 
objetos efémeros e livros - objeto. 

As propostas de atividades para 2013 são as que a seguir se apresentam, 
num plano anual, que abrange áreas estratégicas indispensáveis: de visi-
bilidade, consolidação e fidelização de público.

aulas na BiBlioteCa 
Nesta atividade que a biblioteca promove desde 2004, junto de escolas 
e outros organismos, os professores podem optar por dar uma aula na 
Biblioteca, com acesso privilegiado às coleções. O objetivo é, ao potenciar 
a vinda destes alunos a Serralves, fazer crescer o público especializado.

oFerta alarGada de PuBliCaçÕes atraVÉs de Candi-
datura online
Consciente das dificuldades existentes na aquisição e atualização de 
fundos documentais por parte de Instituições sem fins lucrativos, a Fun-
dação de Serralves irá manter durante o ano de 2013, a oferta de alguns 
títulos do vasto e diversificado espólio bibliográfico que tem editado ao 
longo dos seus 25 anos de atividade. As temáticas vão desde os catálo-
gos das exposições apresentadas primeiramente na Casa de Serralves 
ao Museu de Arte Contemporânea, a monografias sobre a Coleção das 
Obras de Arte, a atas de colóquios, publicações sobre ambiente/paisagem, 
monografias sobre a Fundação e os seus espaços e manuais dirigidos a 
educadores e público infanto-juvenil.
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ConFerÊnCia de enCerramento  
do ProJeto art@BiBlio, 
A acontecer no auditório de Serralves com convidados estrangeiros, para 
uma “Reflexão sobre as Bibliotecas Públicas: novas estratégias”. 

Comemoração do dia mundial  
do liVro e do direito de autor
Feira de Publicações independentes
25 - 27 aBr 2013
A edição independente relaciona-se diretamente com a ideia de liberdade. 
Liberdade de expressão, liberdade de produção, liberdade de ideais pú-
blicos. Essa liberdade permite a edição independente ser veículo de uma 
produção cultural politicamente consciente. As ideias de utopia, revolu-
ção e contracultura proliferam nesta área que se revela uma plataforma 
privilegiada para a sua divulgação e disseminação.

Associado a esta comemoração serão organizadas 3 palestras,1 conversa 
e Workshops de serigrafia e edição.

“À mesa Com os liVros”
De Setembro a Dezembro - uma por mês será realizada uma série de con-
versas moderada por Ricardo Nicolau num encontro fortuito, inusitado e 
improvável entre pessoas que embora se encontrem diariamente cerca-
das de livros têm uma visão única e diferenciada de olhar para um livro, 
referimo-nos por exemplo à forma, conceção, organização, conteúdo, etc. 

F. ediÇÕes

No ano de 2013, a Fundação intensificará a colaboração com museus e 
editoras de grande prestígio com vista à publicação conjunta de catálogos 
de exposições. Assegurando a um tempo uma mais efetiva distribuição 
internacional das publicações e a contenção de custos, estas parcerias 
contribuem decisivamente para a projeção de Serralves além-fronteiras. 
No cumprimento da sua Missão de tornar acessíveis a um público mais 
vasto o conhecimento e a fruição da criação artística do nosso tempo, a 
Fundação assegurará a tradução dos ensaios nestas publicações. Inver-
samente, por forma a divulgar no estrangeiro a programação do Museu 
e a obra de artistas portugueses em particular, os catálogos de produção 
própria serão, como habitualmente, bilingues (português/inglês).

Prosseguir-se-á a colaboração com as Autarquias (parceiros estratégicos 
da Fundação), também ao nível da publicação de catálogos documentan-
do as mostras da Coleção de Serralves ou por Serralves produzidas no 
exterior.

CatÁloGos das eXPosiçÕes em serralVes

alBerto Carneiro
Com aproximadamente 160 páginas, este catálogo documentará, com vis-
tas de instalação, a série de cerca de 20 novas esculturas especificamente 
concebidas para os espaços de Serralves e os cerca de 200 desenhos em 
exposição. Contará com textos do artista e ensaios de João Fernandes e 
Javier Maderuelo.
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JorGe martins
Coeditado pela Fundação de Serralves, a Fundação Carmona e Costa e 
a editora Documenta, Lisboa, o catálogo que acompanhará a exposição 
retrospetiva de desenhos de Jorge Martins incluirá ensaios de ambos os 
comissários (João Fernandes e Manuel da Costa Cabral) e notas às obras 
de Sara Moreira. Ilustrará uma vasta seleção dos cerca de 400 desenhos 
exibidos nos dois espaços de exposição.

aleXandre estrela
A presente publicação integrará aquela que será a primeira exposição-
tese de doutoramento realizada em Portugal. Além de um texto de João 
Fernandes (orientador do doutoramento), integrará 2-3 ensaios de auto-
res a selecionar pelo artista. 

mel BoChner
Para acompanhar a maior exposição antológica de Mel Bochner na Eu-
ropa até à data, a Ridinghouse e a Whitechapel, Londres, em associação 
com a Fundação de Serralves e a Haus der Kunst, Munique, editaram em 
2012 um catálogo amplamente ilustrado. Tomando a cor como seu fio 
condutor, este livro sublinha as produtivas e fecundas abordagens de Bo-
chner à fotografia, à instalação e à pintura ao longo dos últimos 45 anos. 
Com 202 páginas + 48 com a tradução em português dos ensaios e dos 
escritos do artista, a publicação inclui ensaios de Achim Borchardt-Hume, 
Briony Fer, Ulrich Wilmes, Mark Godfrey e João Fernandes, além de uma 
seleção de escritos do artista. Completam-na uma lista de bibliografia e 
de exposições selecionadas. 

ahlam shiBli
Com cerca de 200 páginas e coeditado com o MACBA (Barcelona) e o 
centro de arte Jeu de Paume (Paris), o catálogo a publicar por ocasião da 
primeira exposição individual de Shibli em Portugal incluirá ensaios de Es-
mail Nashif e T.J. Demos, além de uma biografia da artista e bibliografia.

Cildo meireles
Produzido pela Fundação de Serralves, o catálogo será coeditado com 
o Museo Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, coprodutor da mostra, 
prevendo-se ainda a associação ao projeto de HangarBicocca, Milão. Com 
vista a oferecer da obra do artista brasileiro uma nova visão, os jovens 
críticos brasileiros Guilherme Wiznik e Sérgio Porto e Kaira M. Kabañas 
(Nova Iorque) serão convidados a juntar os seus contributos ao ensaio de 
João Fernandes (comissário da mostra).

Bes reVelação 2013
À semelhança dos anos anteriores, será editado um catálogo que docu-
mentará não só as obras apresentadas a concurso pelos artistas premia-
dos mas também o seu percurso anterior. Integrará um texto para cada 
um dos artistas, um ensaio do(a) comissário(a) bem como biografias dos 
artistas, dos membros do júri e dos autores.

ProJeto sonae | serralVes (2 PuBliCaçÕes)
A 3ª edição deste projeto de parceria será documentada por duas publi-
cações. Cada uma destas documentará o processo criativo dos artistas 
convidados no período de residência no Porto e uma seleção dos seus 
trabalhos anteriores ilustrativos do respetivo percurso artístico.
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CatÁloGos de eXPosiçÕes no eXterior
ProJeto 1ª aVenida (2 PuBliCaçÕes)
Da responsabilidade editorial dos comissários externos, estas brochu-
ras, com cerca de 40 páginas, incluirão, além de ensaios dos referidos 
autores, documentação visual relativa às obras da Coleção de Serralves 
selecionadas, complementadas com peças de outra proveniência. 

JosÉ Pedro CroFt
No âmbito da colaboração iniciada em 2010 com a Câmara Municipal de 
Santo Tirso, esta quarta exposição comissariada e produzida por Serral-
ves será, à semelhança das anteriores, acompanhada por um catálogo 
produzido pela Fundação.

PuBliCaçÕes do serViço eduCatiVo
ProJetos Com esColas - luGares imaGinÁrios: utoPia e 
transição
Ferramenta de trabalho para educadores, o livro reunirá os textos das 
comunicações apresentadas nos seminários para professores realizados 
em Serralves e a descrição das oficinas concebidas no âmbito do projeto, 
que poderão ser adaptadas a outros contextos.
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2.1.2. aRtes peRFoRMativas

O Auditório da Fundação de Serralves tem sido um instrumento va-
lioso da programação do Museu, permitindo ampliar e completar a 
programação de exposições com grandes documentos vivos da cultu-
ra contemporânea que ilustram a interação das artes visuais com as 
artes performativas que caracterizam uma das maiores mudanças da 
história da arte do século XX, desde os seus primeiros modernismos. 
Na programação para 2013, destaca-se a importante possibilidade de 
associação com a celebração do 50º aniversário do Goethe insti-
tut em Portugal, assim como a possibilidade de colaboração com a 
celebração do ano do Brasil em Portugal. A programação de Artes 
Performativas para 2013 a realizar pelo Serviço de Artes Performativas 
irá assim dar seguimento aos seus objetivos programáticos essenciais 
e procurar ampliar, para a sua concretização, parcerias com base numa 
estratégia institucional desenvolvida pela Fundação de Serralves.

Propõe-se concretizarem-se estes fundamentos através das seguintes 
linhas de ação:

•  A continuidade na apresentação de Ciclos de iniciativas perfor-
mativas, articulados com algumas das Exposições de 2013 com o 
objetivo de reforçar a identidade da programação de Serralves e 
potenciar leituras diversificadas e abrangentes no domínio das artes 
performativas e do cinema, a partir de temáticas, movimentos e 
conceitos revelados nas exposições. Este modelo de programação, em 
articulação com as exposições do Museu, incentiva a regularidade das 
visitas, para além de desenvolver um entendimento da pluridiscipli-
naridade inerente ao campo das artes dos nossos dias, cada vez mais 
evidente nos circuitos artísticos internacionais. Com estas programa-
ções paralelas, fomenta-se igualmente a aproximação às comunidades 
escolares de ensino artístico e às instituições universitárias.

•  A inclusão de nomes pioneiros da dança, performance, arte sono-
ra, música e cinema contemporâneos, pertencentes a uma geração 
associada às vanguardas artísticas dos anos 60 e 70, responsáveis 
pela reinvenção e renovação das linguagens da arte do nosso tempo. 
Propõe-se assim o incentivo à criação através da realização de enco-
mendas e de apresentações de novas peças de dança e música criadas 
por uma geração recente de artistas, nacionais e internacionais, com 
o objetivo de solidificação da comunidade artística local, concreti-
zada através da realização de coproduções com outras estruturas, 
do recurso a apoios representativos dos criadores convidados  e da 
promoção de encontros com artistas estrangeiros.



43

•  A consolidação de parcerias institucionais que reforcem a pro-
gramação, facilitando o acesso a deferentes redes de coprodução e 
a presença da Fundação de Serralves em circuitos de programação 
internacionais. Neste âmbito, destacamos a possibilidade de participa-
ção na comemoração dos 50 anos do Goethe Institut em Portugal, em 
parceria com o Teatro Maria Matos e a Fundação Calouste Gulbenkian, 
assim como, a proposta de extensão do programa Próximo Futuro da 
Fundação Calouste Gulbenkian, dedicado à África do Sul. No cinema 
mantêm-se as colaborações institucionais com a Cinemateca Portu-
guesa, o Inst. Franco-Portugais-Festa do Cinema Francês, o Doc Lisboa 
e a Festa do Cinema Italiano. Destaque para o Ciclo “ Sabor do Cine-
ma”, programação anual da Associação Filhos de Lumière, que integra 
filmes de referência de vários géneros, bem como obras recentes de 
reconhecido mérito.

a. CiClos paRalelos Às eXposiÇÕes

A programação para 2013 dará continuidade à apresentação de nomes e 
projetos significativos da cultura contemporânea articulados com algu-
mas das exposições apresentadas no Museu de Serralves. 

As exposições dos artistas alberto Carneiro e alexandre estrela serão 
estímulos para a apresentação de um Ciclo que cruzará os trabalhos des-
tes artistas com os questionamentos sobre ‘novos materialismos’ ligados 
a recentes teorias e filosofias fenomenológicas e vitalistas. 

O Ciclo paralelo à exposição de ahlam shibli integrará propostas perfor-
mativas que constituem exemplos da pesquisa e reflexão  presentes na 
obra da artista: o contexto das sociedades israelita e palestiniana, a dis-
criminação sexual, as políticas de exclusão e condições de vida no mundo 
árabe serão fundamentos da programação a apresentar. 

A exposição de Cildo meireles servirá ainda de mote à apresentação 
de um pequeno ciclo de artes performativas com a presença de artistas 
brasileiros.
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B. CineMa

Sendo o cinema um domínio de criação artística transversal a toda a cul-
tura do nosso tempo, o Auditório do Museu apresentará igualmente ciclos 
de filmes que se articularão com a natureza das exposições, reunindo 
desde filmes e vídeos experimentais a algumas das obras mais conheci-
das da história do cinema nacional e estrangeiro. 

O Sabor do Cinema integrará a programação de obras de referência 
no campo cinematográfico mas pouco conhecidas do grande público, 
mantendo o formato de projeção-conversa (precedidas de apresentação e 
seguidas de debate) que decorrerá em dois momentos ao longo do ano.

Serão ainda produzidos outros ciclos dedicados a realizadores e temáti-
cas de evidente interesse para a pesquisa artística contemporânea. Nesse 
âmbito, destacam-se os Ciclos dedicados ao cinema singular dos reali-
zadores  António Reis e Margarida Cordeiro, e o Ciclo de Documentário 
e Ficção da obra do cineasta Joaquim Pinto, realizados em colaboração 
com a  Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, instituição de reconhe-
cido mérito e experiência nesta matéria.

CiClos de Cinema
sabor do Cinema – Programação dos Filhos de lumière
Ciclo de Cinema – Filmografia de Joaquim Pinto
Cinema de antónio reis e margarida Cordeiro

ColaBoraçÕes
Festa do Cinema Francês
Festa do Cinema italiano
doc lisboa

C. 22ª ediÇÃo “JaZZ no paRQUe”
13, 20 e 27 Jul 2013 

Uma das iniciativas de destaque da programação de música e de significa-
tivo apoio do público e crítica especializada, é a edição « Jazz no Par-
que », um ciclo de concertos, realizados no Ténis do Parque de Serralves, 
comissariado pelo crítico António Curvelo.

O programa da 22ª Edição, agendado para os dias 13, 20 e 27 de Julho 
constará de três concertos, participados por músicos que constituem re-
ferência no jazz internacional, num modelo de programação de confronto 
das cenas nacional/europeia e norte-americana- o agrupamento de sa-
xofonista Rich Perry, o trio Carlos Bica e o projeto alemão do saxofonista 
Gebhard Ulmmann, serão propostas a apresentar este ano.

Programação: António Curvelo
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2.2. aMBiente, eColoGia  
e paisaGeM

Tendo como fundamento a sua missão e objetivos estratégicos, o Plano 
de Atividades da Direção do Parque para 2013 centrar-se-á em ações 
que promovam e reforcem o Parque de serralves como um espaço de 
excelência para a discussão, reflexão e sensibilização ambientais e 
ecológicas, arte de jardins e arquitetura paisagista assim como para o 
usufruto de um jardim histórico com características únicas em Portu-
gal e no mundo.

A nível de atividades para o público, as ações de reflexão ocorrerão sob 
a forma de uma Conferência Internacional dedicada à Educação Ambien-
tal/Educação para o Desenvolvimento Sustentável, palestras dedicadas a 
temáticas relacionadas com a Conservação da Natureza, Sustentabilidade 
Ambiental e Biodiversidade e de uma exposição dedicada ao Parque de 
serralves, tendo como antecedente a Conferência dedicada à figura de 
Jacques Gréber, o autor do projeto para o Parque em 1932.

De carácter mais lúdico, mas tendo sempre como objetivo fundamental a 
sensibilização junto do público para os valores paisagístico e botâni-
cos de exceção do Parque de serralves, será também desenvolvido um 
conjunto de atividades onde se incluirão visitas sazonais, jornadas e 
concursos fotográficos, entre outras, como forma de estreitar a relação 
do público com a paisagem de Serralves.

Seguindo a estratégia de anos anteriores, a Direção do Parque manterá 
a estreita relação que tem atualmente com docentes, investigadores e 
alunos que anualmente procuram e elegem o Parque de Serralves como 
objeto de estudo, amostragem e investigação. 

Sob o prisma da investigação e como forma de captar novos públicos e 
reconhecimento, é intenção da Direção do Parque aumentar a oferta de 
publicações dedicadas ao tema da Arte dos Jardins, Arquitetura Paisagis-
ta e Conservação da Natureza/Biodiversidade na Biblioteca de Serralves. 
Para além disso, será dada continuidade à atualização do levantamento 
da vegetação do Parque de Serralves, ferramenta fundamental para o 
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estudo da vegetação do Parque e também à organização do arquivo da 
Direção do Parque, que deste modo possibilitará o acesso de investiga-
dores e público em geral a um conjunto mais alargado de documentação 
sobre o Parque.

Em 2013 serão ainda feitas diligências no sentido de divulgar e promover 
o Parque de serralves no panorama internacional, nomeadamente atra-
vés da inclusão em redes internacionais cujos âmbitos estejam relaciona-
dos com a Arquitetura Paisagista e o Ambiente.

Para além da atividade cultural, a Direção do Parque continuará a asse-
gurar a gestão e manutenção do Parque de Serralves, quer ao nível das 
ações regulares, essenciais para a preservação da sua imagem e iden-
tidade histórica como também outras ações que melhorarão não só a 
experiência de uma visita ao Parque, como também a sua manutenção, 
nomeadamente recuperação de caminho e relvados, manutenção de 
redes de infraestruturas, novas plantações, recuperação e instalação de 
elementos construídos.

a. atividade CUltURal 
A Atividade Cultural do Parque em 2013 focar-se-á em três temáticas 
principais: a passagem de 25 anos de Educação Ambiental na Fundação 
de Serralves, a continuação das atividades previstas em protocolo assi-
nado em 2010 com o CIBIO-UP e a promoção do Parque, junto de vários 
segmentos de público, tanto a nível nacional como internacional.

ConFerÊnCia internaCional 
soBre eduCação amBiental
O programa respetivo está detalhado no capítulo “Reflexão Crítica sobre 
a Sociedade Contemporânea”, página 72. 

Casual ConFerenCes 
O programa respetivo está detalhado no capítulo “Reflexão Crítica sobre 
a Sociedade Contemporânea”, página 72.

eXPosição “ParQue de serralVes – 
da oriGem À atualidade”
Tendo como ponto de partida a Conferência Internacional “Jacques 
Gréber – Urbanista e Arquiteto de Jardins, que teve lugar no Auditório da 
Fundação de Serralves a 03 e 04 de Novembro de 2011 e da publicação 
associada, esta exposição tem como objetivo dar a (re) conhecer ao gran-
de público não só os conteúdos apresentados na conferência e na publica-
ção mas ir mais além da perspetiva histórica da sua génese e construção. 
Apresentar-se-á como um verdadeiro cartão-de-visita e de informação 
sobre o Parque de Serralves, desde a sua génese até aos nossos dias, 
focando-se em aspetos tão diversos como os projetos de recuperação, 
a vegetação notável e a sua vocação de excelência para a promoção do 
ambiente e educação ambiental.
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Visitas esPeCialiZadas ao ParQue de serralVes
O programa respetivo está detalhado no capítulo “Sensibilização e Forma-
ção de Públicos”, página 50.

B. oUtRas atividades

Promoção e reConheCimento 
do ParQue de serralVes
Conscientes do imenso valor patrimonial que representa o Parque de 
Serralves não só a nível nacional como internacional no que respeita à 
Arte de Jardins e Arquitetura Paisagista, em 2013 serão estudadas novas 
formas de o divulgar e promover no panorama internacional nomeada-
mente através da sua inscrição em redes internacionais que defendam e 
promovam espaços com interesses e missões semelhantes, e da publi-
cação de artigos em revistas da especialidade, que o deem a conhecer a 
uma esfera mais alargada da população.

atiVidade resultante do ProtoColo Fs-CiBio-FCt
No âmbito do protocolo assinado entre a FS, o CIBIO e a FCT, e com base na 
pesquisa executada no decorrer de 2012 pelos bolseiros de Investigação resi-
dentes na Fundação de Serralves e cujas áreas de estudo são a Flora, a Fauna, 
os Parques e Jardins, será dada continuidade ao projeto de reformulação e 
atualização do levantamento da vegetação do Parque de serralves.

Com mais de 200 espécies identificadas, o Parque de Serralves é de-
tentor um conjunto arbóreo-arbustivo notável no panorama dos jardins 
portugueses, constituindo-se como um mostruário exemplar de espécies 
autóctones e exóticas ornamentais, refletindo não só a época de criação 
do Parque mas também as preocupações correntes na preservação e 
reconhecimento das espécies nacionais. O levantamento atual, efetuado 
no início dos anos 2000, encontra-se, no entanto, muito desatualizado 
uma vez que não contempla nem o jardim criado para o Museu de Arte 
Contemporânea nem as intervenções resultantes do mais recente Projeto 
de Recuperação do Parque, nomeadamente abates e plantações. 

a reformulação e atualização do levantamento atual, constituem-se 
assim como ações fundamentais, não só para a gestão do coberto vege-
tal, uma vez que permitirá a nível interno efetuar o registo contínuo das 
ações a implementar e alterações que ocorrem naturalmente na vege-
tação mas também, e principalmente, para a criação de uma ferramenta 



48

indispensável para a investigação da flora e criação de conteúdos para 
divulgação deste património botânico singular junto do público.

BiBlioteCa
Sendo um espaço de excelência para a investigação nos temas da Arte 
Contemporânea, a Casa e o Parque de Serralves e a Arquitetura, em 2013 
pretende-se dar início ao enriquecer e atualização da sua coleção no que 
respeita aos temas da Arquitetura Paisagista, Conservação da Natureza 
e Preservação da Biodiversidade através da implementação de um plano 
geral de aquisições anual. Desta forma, pretende-se que a Biblioteca de 
Serralves se torne também um espaço de referência para a investigação 
sobre os temas citados anteriormente.

interação Com a Comunidade CientÍFiCa e a aCademia
Desde sempre muito procurado quer por investigadores quer por docen-
tes e estudantes, o Parque de Serralves e a Direção do Parque respondem 
e acolhem anualmente diversos pedidos de colaboração, participando 
quer nos seus projetos de investigação quer em conteúdos para a do-
cência e alunos. Considerando estas colaborações como frutuosas para 
ambas as partes, em 2013 o Parque de Serralves dará continuidade às 
colaborações em curso, estando recetivo a novas que possam surgir.

C. aÇÕes de investiMento

reaBilitação dos JoGos de ÁGua do Parterre Central
Os Jogos de Água do Parterre Central, imagem de referência do Parque 
de Serralves, desenvolvem-se em frente à Casa e ao longo do grande eixo 
que o define e organiza. Apresentando atualmente deficiências quer ao 
nível da estanquicidade dos vários elementos que o compõem quer na 
circulação da água, carece assim de uma intervenção de recuperação que 
otimize o seu funcionamento, devolvendo-lhe não só o seu valor estéti-
co mas permitindo também dessa forma um controlo e gestão da água 
necessária mais eficiente, e como consequência a disponibilização de 
caudais mais elevados para a rega do Parque.

A par desta intervenção, pretende-se ainda melhorar as condições de 
drenagem nos caminhos que ladeiam o Parterre Central, à cota baixa, 
bem como restabelecer o circuito de água na pequena fonte que termina 
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o eixo da Alameda dos Liquidâmbares, parte integrante dos elementos de 
água projetados por Gréber para o Parque. Este projeto, já previsto em 
anos anteriores aguarda apios mecenáticos para ser concretizado. 

reCuPeração e ValoriZação do Galinheiro
Elemento fundamental para as atividades de Educação Ambiental, o 
galinheiro da Quinta de Serralves e os animais nele instalados apresenta 
correntemente algumas deficiências que urge corrigir de modo a me-
lhoras não só as condições dos animais como permitir o acolhimento de 
um maior número de espécies e indivíduos. Pretende-se assim em 2013 
proceder à sua recuperação e melhoria.

reCuPeração da Presa
A presa do Parque de Serralves, um grande reservatório de água a partir 
do qual se processa toda a rega do Parque, apresenta correntemente 
deficiências de retenção da água pelo que carece de uma ação de recu-
peração quer das paredes quer do pavimento. É intenção da Direção do 
Parque proceder à recuperação em causa no decorrer de 2013.

PlantaçÕes
As plantações de rotina são fundamentais para a manutenção da identi-
dade e conservação do estrato arbóreo-arbustivo do Parque que necessi-
ta de um acompanhamento constante pela sua própria natureza. Existem, 
no entanto, algumas áreas do Parque que carecem de planos mais com-
plexos de plantação, nomeadamente a envolvente do Campo de Ténis, as 
Aromáticas, o Lago e o jardim do Pavilhão das Indústrias Criativas e que 
serão alvo de intervenção em 2013. De igual forma, a Direção do Parque 
encontra-se a estudar a possibilidade de voltar a instalar flores nos can-
teiros centrais e envolvente da taça no Parterre Central.

instalação de relÓGio de sol
Ação programada para 2012 mas não concretizada devido ao desapare-
cimento das possíveis evidências fotográficas do antigo relógio de sol. 
No entanto, sendo este considerado um elemento de grande importância 
na paisagem do Parque de Serralves, pretende-se em 2013 retomar este 
projeto de forma a devolver ao Jardim do Relógio de Sol a sua identidade 
perdida.

d. GestÃo e ManUtenÇÃo do paRQUe 
de seRRalves

Condição necessária para a preservação da identidade histórica do lugar, 
as ações de gestão e manutenção do Parque de Serralves continuarão 
a ocupar um lugar primordial na ação da Direção do Parque pois, por 
ser o Parque constituído quer por um conjunto de elementos vivos e em 
constante crescimento e mutação, quer por elementos inertes de gran-
de fragilidade, sem estas ações rapidamente a sua imagem entraria em 
degradação. Deste modo, a manutenção, controle e tratamento da vege-
tação, a recuperação dos mais variados tipos de pavimentos e a manuten-
ção de infraestruturas de rega e saneamento assumem-se como as ações 
fundamentais a ter em conta em 2013.
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2.3. sensiBiliZaÇÃo e 
FoRMaÇÃo de pÚBliCos

O Serviço Educativo da Fundação de Serralves apresenta uma programa-
ção dirigida a toda a comunidade no âmbito da Arte, da Arquitetura e do 
Ambiente. São frequentes e relevantes os projetos realizados em parce-
ria com escolas, desde o ensino pré-escolar ao secundário, bem como 
as colaborações com universidades, associações e outras instituições 
nacionais e internacionais para a criação de novas formas de participação 
cultural. Informar, inovar, surpreender, provocar, criar e partilhar são obje-
tivos presentes nas atividades promovidas na programação apresentada. 
Serralves enquanto espaço aberto à imaginação, à reflexão e ao debate, 
privilegia o pensamento crítico e criativo na aproximação à cultura con-
temporânea na perspetiva de uma cidadania consciente e plena.

2.3.1. linHas GeRais de 
pRoGRaMaÇÃo

A ação do Serviço Educativo da Fundação de Serralves tem por objetivo 
incentivar o conhecimento e o gosto pela fruição dos espaços culturais, 
apoiando os diferentes públicos na sua formação ao longo da vida, contri-
buindo para uma vivência mais plena e sensível de uma cidadania ativa.

Na sociedade atual, o Museu afirma-se como elo privilegiado de ligação com 
a comunidade. Neste sentido, pretende-se que o encontro com as obras de 
arte e com os artistas assente em estratégias pedagogicamente orientadas 
e de longo prazo, que valorizem processos e potenciem o cruzamento de 
referências transversais. É objetivo deste Serviço propor ao público modos 
de expandir e aprofundar o contacto com práticas artísticas diversificadas e 
promover programas que contribuam para uma apreensão crítica da cultura 
contemporânea e promovam a criatividade na participação cívica.

Na área do Ambiente, os programas são orientados no sentido de uma edu-
cação científica que, para além de apoiar a formação de cidadãos conhece-
dores e intervenientes, visa contribuir para a alteração de comportamentos 
que afetem as decisões tomadas no dia-a-dia, nomeadamente no sentido 
de um consumo mais responsável e da vivência de uma cidadania ativa.

Tendo em conta este enquadramento, as visitas, as oficinas temáticas, 
os cursos e os debates, mantêm-se como atividades centrais na progra-
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mação, de modo a garantir uma relação cada vez mais cúmplice com a 
comunidade escolar e com o público em geral. As famílias continuarão a 
constituir um eixo de captação privilegiado.

Prevê-se a continuidade de programas de integração e inclusão de pú-
blicos carenciados e com necessidades especiais, assinalando-se neste 
domínio o novo protocolo de colaboração com a Fundação Porto So-
cial, Câmara Municipal do Porto. Considera-se fundamental continuar a 
investir em assessoria técnica, através de protocolos com instituições de 
ensino superior e investigação, e na internacionalização do trabalho reali-
zado, através do fomento de parcerias ao nível nacional e internacional. 

Uma palavra final para sublinhar as atuais dificuldades que o País atraves-
sa, as quais colocam grandes desafios a todos e também a instituições 
como a Fundação de Serralves, que necessita de uma contribuição maiori-
tária de apoios privados para manter uma oferta cultural diversificada e o 
mais abrangente possível, cumprindo a sua Missão de Serviço Público. 

2.3.2. ResUMo das Metas
a. Metas QUalitativas

•  Apostar na captação de públicos dos vários graus de ensino, desde a 
pré-primária até ao ensino universitário, ultrapassando as dificuldades 
que atualmente se colocam à deslocação das escolas;

•  Dar continuidade aos programas, tanto no âmbito das artes como 
no do ambiente, que potenciem a integração e inclusão social de pú-
blicos carenciados e com necessidades especiais; 

•  Dar continuidade ao projeto anual com escolas, que tem vindo a 
fidelizar um número significativo de participantes, sempre na aposta 
de um trabalho integrado entre as temáticas da arte e do ambiente;

•  Continuar a investir na otimização da aplicação informática do 
Serviço Educativo;

•  Colaborar na estruturação de um Centro de Recursos que disponibi-
lize informações e materiais pedagógicos a diferentes públicos sobre 
o património da Fundação de Serralves;

•  Finalizar o desenvolvimento do micro-site “Biodiversidade em Ser-
ralves”, a integrar o «centro de recursos», funcionando como porta de 
entrada para os recursos a disponibilizar nesta vertente de trabalho. 
Este projeto tem como parceiro fundamental o CIBIO e foi apresentado 
em candidatura de financiamento público, aguardando ainda resposta;

•  Iniciar parcerias técnico-científicas com as faculdades públicas da 
Universidade do Porto vocacionadas para as artes plásticas e perfor-
mativas, educação artística, audiovisual, comunicação, pedagogia, 
museologia, ciências da educação, paisagismo, e arquitetura com vista 
a criação de programas, conferências, debates, bem como de conteú-
dos educativos;     

•  Iniciar parcerias protocoladas, a nível europeu e internacional, com 
vista à realização de intercâmbios de formação para monitores do 
serviço educativo, bem como de cursos de nível superior no âmbito 
das Artes e do Ambiente; 
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•  Consolidar a oferta de programas para o público universitário, com 
a organização de encontros, conferências e seminários que potenciam 
a reflexão crítica em torno de questões contemporâneas;

•  Dar continuidade à edição, impressa e virtual, de materiais pedagó-
gicos dirigidos a diferentes públicos; 

•  Promover parcerias com Mecenas, potenciando áreas de interesse 
comum, com especial destaque para a área da responsabilidade social.

B. Metas QUantitativas
O Serviço Educativo pretende continuar a trabalhar no sentido otimizar 
a inclusão e fidelização de públicos. Considerando o ano de 2013 como 
um ano com características particulares, decorrentes do contexto político 
e social vivido no país, os ajustamentos de tarifários introduzidos e a 
quebra de públicos verificada e estimada para o ano de 2012, prevê-se 
um volume de participação nas atividades de cerca de 110 000 crianças, 
jovens e adultos.

2.3.3. pRoGRaMas paRa 
a CoMUnidade esColaR
As atividades do Serviço Educativo para a comunidade escolar têm um 
carácter transversal, tendo como referência os seguintes princípios orien-
tadores: a valorização da identidade e da diversidade cultural, a valoriza-
ção de diferentes formas de conhecimento e expressão, o desenvolvimen-
to da curiosidade, do gosto pelo saber, do sentido crítico, a valorização 
das dimensões relacionais da aprendizagem, a valorização do experimen-
talismo e da criatividade.
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a. visitas GUiadas
Estas visitas oferecem a oportunidade de aprofundar o conhecimento 
sobre o património da Fundação de Serralves, a partir de percursos 
facilitados por um monitor especializado onde o diálogo e a partilha de 
perspetivas são sempre privilegiados.

eXPosiçÕes
O Museu de Serralves apresenta um programa diversificado de expo-
sições. A visita guiada procura contextualizar as obras expostas, na 
perspetiva de suscitar diferentes modos de ver, provocando múltiplas 
interpretações e diálogos.

esPaços arQuitetÓniCos
A obra de Álvaro Siza é o ponto de partida para uma experiência que 
relaciona a arquitetura do Museu com a arquitetura da Casa e do Jardim 
de Serralves, desvendando um pouco da história do lugar.

ParQue
O Parque de Serralves, quer pelo seu desenho, quer pelo momento da sua 
construção, é hoje uma referência não só nacional como internacional da 
arte paisagista da primeira metade do século XX. É um espaço com uma 
grande valia ecológica onde, por exemplo, as espécies arbóreas adquirem 
portes verdadeiramente excecionais, sendo de destacar notáveis exem-
plares de faias, liquidâmbares, eucaliptos, pinheiros, sobreiros e casta-
nheiros. A visita oferece um ponto de partida para a sua descoberta.

B. visitas oFiCina
A visita-oficina oferece a possibilidade de descoberta do património de 
Serralves ao longo de percursos temáticos conjugando a componente 
teórica com a realização de pequenos exercícios nos espaços, reforçando 
a dinâmica de comunicação adaptada a diferentes públicos.

Visita-oFiCina/eXPosiçÕes
O Museu de Serralves apresenta um conjunto de exposições temporárias 
possibilitando ao visitante surpreender-se com diferentes obras de diferentes 
artistas ao longo do ano. Esta atividade convida os participantes a observar, 
pensar, questionar, associar e debater pontos de vista, a partir da visita às 
exposições patentes e da realização de exercícios de exploração das obras. 
Um monitor especializado desafia os participantes a arriscar novas interpre-
tações e modos de ver, sublinhando a importância do diálogo e explorando o 
potencial criativo que a arte contemporânea poderá despertar.  
Público-alvo: ensino básico, secundário e superior

Visita-oFiCina/ParQue
Ao sol ou à chuva, através das quatro estações do ano, desafiamos os par-
ticipantes a partir à descoberta da biodiversidade do Parque de Serralves. 
Esta atividade oferece um conjunto de «aulas de campo» para a exploração 
de percursos temáticos: à descoberta das plantas, a importância da água 
na criação dos diferentes habitats, em busca de tritões, salamandras e la-
gartos ou compreender o que nos dizem alguns bioindicadores da natureza 
são algumas das propostas que desvendam mundos escondidos nos jardins, 
nas bermas dos caminhos ou nas copas das árvores! 
Público-alvo: ensino básico
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Visita-oFiCina/arQuitetura 
Através de exercícios de exploração do espaço, revela-se o processo de 
trabalho do arquiteto. O Museu de Serralves, projetado por Álvaro Siza é o 
ponto de partida para diferentes leituras e recriação dos espaços expositivos. 
Público-alvo: ensino pré-escolar, básico, secundário e superior.

C. oFiCinas – aRtes

Estas oficinas visam alargar horizontes de referência, mobilizar saberes 
transversais, valorizar a experimentação, desenvolver a autonomia e 
estimular a criatividade. Realizam-se em sala, no Parque ao ar livre, entre 
o Museu e a casa de Serralves ou em articulação com a Biblioteca. 

…em sala
aBriGos 
1, 2, 3 abrigos e começa-se a esboçar o espaço público, lançando-se con-
sequentemente as regras para viver em conjunto. Esta oficina propõe uma 
aventura a construir onde a arte e a arquitetura incorporam em si uma 
dimensão física e social: construir é construir-se individual e coletivamente. 
Público-alvo: ensino pré-escolar

Ver, ouVir e Pintar
Procurando conjugar os diferentes sentidos, esta oficina materializa-se em 
torno de desafios que recorrem ao uso de tintas, pincéis e diversos suportes. 
Procura-se despertar a curiosidade em torno do “fazer” e o gosto pela desco-
berta de materiais e técnicas artísticas, cruzando conceitos, pinturas e sons. 
Público-alvo: ensino pré-escolar e ensino básico (1º e 2º ciclos)

Por dentro das estÓrias 
Quem vive dentro das estórias? Onde vive? Quem se mostra? Quem se 
esconde? Como falar com as personagens? Como trazê-las até nós e 
transformar em vivências os percursos que a estória nos propõe? 

A partir de obras, preferencialmente do Plano Nacional de Leitura, pro-
põem-se atividades a partir do imaginário e caminhos lúdicos de interpre-
tação e recriação de ambientes e de personagens, onde o corpo, a voz e a 
palavra serão os protagonistas da apreensão da obra com criatividade. 
Público-alvo: ensino básico (1º e 2º ciclos)

o trato do retrato 
Através de uma espécie de memória coletiva os participantes serão convi-
dados a criar um painel de miniaturas mágicas. Ao visualizarem obras 
de artistas, ensaiam-se formas, fazem-se linhas e desfazem-se imagens 
fotográficas, desafiam-se os limites da imagem através da evolução e da 
apropriação.

O «trato do retrato» serve o propósito de encontrar, de conjugar e 
transformar uma comunidade mágica de personagens individuais e cole-
tivas, que passaram a ter a identidade da imaginação. 
Público-alvo: ensino básico
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nÓs e a FotoGraFia 
A consciência de que vivemos rodeados de imagens torna incontornável 
a reflexão sobre a literacia visual. Ao gesto imediato e banal do registo 
fotográfico com telemóvel, vamos associar novas formas de construção 
de imagens. Para além do registo, exploram-se diferentes possibilidades 
de encenação, utilizando o corpo e objetos inesperados para a criação de 
ambientes insólitos e performativos, testando a capacidade documental 
da fotografia na arte contemporânea. 
Público-alvo: ensino básico (2º e 3º ciclos)

FÁBriCa de sons
Muitos são os artistas cuja prática envolve o som. Ruídos, ritmos ou ecos 
emergem por vezes de forma inesperada ou desconcertante, na arte e na 
vida. Esta oficina é uma espécie de fábrica de experiências sonoras, onde 
se recriam paisagens audíveis com recurso a instrumentos improvisados 
que resultam da interação do nosso corpo com os objetos circundantes. 
No final, associaremos uma dimensão visual ao conteúdo sonoro.  
Público-alvo: ensino básico e secundário

… no ParQue ao ar liVre

arte no ParQue 
Explorar, registar e intervir em diferentes percursos pelo Parque de Serral-
ves. Este é o ponto de partida para a criação de pequenas instalações com 
recurso a diversos materiais. 
Público-alvo: ensino pré-escolar e básico

as ÁrVores tamBÉm Contam estÓrias 
Partir à descoberta da linguagem das árvores e das estórias que só elas 
sabem contar; acordar o olhar, apurar o ouvir; sentir os cheiros e com as 
mãos percorrer texturas, atravessar espelhos que abrem portas inespe-
radas para realidades fascinantes. E assim, explorando os sentidos nesta 
interação surgirão motivações para desenhar linhas, colecionar texturas 
ou formas com lápis, fios, pentes, escovas e esponjas. 
Público-alvo: ensino pré-escolar e básico
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o CÉu tamBÉm É um ÉCrã 
Ler, no céu e na água, as palavras das nuvens, das árvores e de tudo o 
que as atravessa. Depois, registar e recriar as viagens, as estórias e a 
poesia, explorando percursos gráficos originais de escrita criativa é o que 
vos propõe esta oficina. 
Público-alvo: ensino básico (1º e 2º ciclos)

interVençÕes na PaisaGem 
Realizando um percurso pelo Parque de Serralves, observando e analisan-
do formal e conceptualmente algumas das obras aí instaladas, propomos 
a criação de uma intervenção com elementos de diversas naturezas.
Público-alvo: ensino secundário

… no museu nas eXPosiçÕes

ConVersas no museu
As exposições apresentadas no Museu de Serralves constituem o ponto 
de partida para o debate sobre a arte contemporânea, abrindo perspeti-
vas quanto a: valores estéticos, curadoria, práticas artísticas contemporâ-
neas, arte e arquitetura (seleção de um tema por sessão). | Público-alvo: 
ensino secundário

… Com a BiBlioteCa
liVros de artista
O que é um “livro de artista”? O que o distingue de outros livros? Numa 
visita à biblioteca do Museu apresentam-se diversas publicações que fa-
zem parte da Coleção de Serralves. Vamos elaborar um pequeno livro que 
conjuga de forma criativa palavras e imagens. 
Público-alvo: ensino básico (2º e 3º ciclos) e secundário
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WorKshoPs artes - ensino artÍstiCo esPeCialiZado
entre as Quatro Patas do eleFante, lÁ em BaiXo, hÁ es-
Paço. entre as duas da Frente, esPaço. entre as duas de 
trÁs, esPaço.
«Entre as quatro patas do elefante há espaço» intitula um programa de 
estudo que pretende oferecer aos participantes, num formato de quatro 
sessões teórico-práticas de 3h, distribuídas uniformemente pelo ano 
letivo, um espaço de reflexão e debate de um conjunto transversal de 
temáticas extraídas da análise concreta de projetos artísticos de auto-
res fundamentais do panorama contemporâneo. Este programa assume 
como centro nevrálgico de atuação os lugares de cesura, os interstícios 
disciplinares, os espaços vãos entre categorias. Assim, todos os assun-
tos propostos em cada sessão resultam de uma relação de contiguidade 
entre universos díspares: Imagem – corpo, palavra – objeto, som – espaço 
e ação – situação.

Tomando como recurso privilegiado o acervo da coleção, o arquivo da 
biblioteca e as exposições patentes no Museu pretende-se criar, com 
este alinhamento de sessões, um compromisso rigoroso com os par-
ticipantes proporcionando-lhes novas ferramentas de análise e uma 
oportunidade única de contacto com a cultura contemporânea. 
Público-alvo: escolas especializadas de artes (ensino secundário e 
superior)

d. oFiCinas aMBiente
O programa de oficinas de educação ambiental oferece um conjunto de 
atividades centradas na aprendizagem de conteúdos de ciências e de con-
ceitos que visam promover a sustentabilidade e a cidadania. Estimular a 
curiosidade e fomentar o conhecimento através da experiência e observa-
ção, são objetivos transversais aos programas pedagógicos de Ambiente.

Cada programa propõe a participação em várias oficinas ao longo do ano 
letivo e possibilita o estabelecimento de pontes temáticas com os currícu-
los escolares. As oficinas desenvolvem-se no Parque de Serralves em sala 
e ao ar livre.

CluBes da natureZa
Propõe-se a participação ativa na manutenção de uma horta em modo 
biológico, acompanhando os ciclos na Natureza, semeando, vendo crescer 
e colhendo os produtos cultivados. Em paralelo são desenvolvidas ativida-
des de observação dos hábitos e comportamentos dos animais da Quinta, 
promovendo-se o conhecimento e o relacionamento responsável das 
crianças com os mesmos. Cada turma participante visita Serralves uma 
vez por semana. 
Público-alvo: ensino pré-escolar
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ParQue À Vista!
Este programa pretende despertar os mais novos para diferentes experi-
ências no Parque de Serralves, tendo por objetivo desenvolver capacida-
des de expressão e a criatividade através do contacto e relacionamento 
com a natureza. Partir à descoberta de recantos nunca antes visitados, 
contar histórias e inventar «bichezas», desenhar com bolinhas de sabão, 
semear uma horta em miniatura e contactar com os animais da Quinta 
são algumas das atividades previstas! 
Público-alvo: ensino pré-escolar

miniCientistas 
Em articulação com as orientações curriculares para a Educação pré-
escolar no domínio das Ciências, este programa propõe atividades que 
despertam a curiosidade e o gosto pela Natureza através da experimen-
tação. Extrair corantes naturais de plantas tintureiras da horta, capturar e 
observar borboletas ou observar características de vários animais do solo 
com a ajuda de lupas, pinças e caixas de petri são algumas das propostas. 
Público-alvo: ensino pré-escolar

PÉs ao Caminho, mãos À horta!
Este programa visa estimular a curiosidade infantil pelos fenómenos na-
turais e fomentar o conhecimento pela experiência e observação diretas 
a partir da mobilização de todos os sentidos. A descoberta das plantas 
e animais no Parque e na horta da Quinta de Serralves e as mudanças 
operadas em diferentes alturas do ano são o ponto de partida para as 
atividades. E no final do ano, quando o sol brilhar, num piquenique solar, 
toda a gente vai participar! 
Público-alvo: ensino pré-escolar e básico (1º ciclo)

aulas de CamPo
Ao sol ou à chuva, através das quatro estações do ano, vamos partir à 
descoberta da biodiversidade do Parque de Serralves. Este programa ofe-
rece um conjunto de percursos temáticos realizados inteiramente ao ar 
livre no parque: à descoberta das plantas, a importância da água na cria-
ção dos diferentes habitats, em busca de tritões, salamandras e lagartos 
ou compreender o que nos dizem alguns bioindicadores da natureza são 
algumas das propostas que desvendam mundos escondidos nos jardins, 
nas bermas dos caminhos ou nas copas das árvores! 
Público-alvo: ensino básico 



59

amBiente e saÚde
Em articulação com os conteúdos programáticos das disciplinas de 
Ciências, desenvolvem-se atividades de estudo, monitorização e carac-
terização de parâmetros relacionados com a Saúde Alimentar, Saúde 
Ambiental e Ecologia Urbana. Os alunos tornam-se “cientistas” no terreno 
e, ao longo de 3 sessões anuais, geram dados para serem validados por 
investigadores, no âmbito de parcerias estabelecidas com entidades de 
investigação e ensino superior. 
Público-alvo: ensino básico

Cientistas no ParQue
Este programa aborda os temas da biodiversidade, da gestão de recur-
sos e da monitorização ambiental. Em articulação com as disciplinas de 
Estudo do Meio, Ciências da Natureza e Ciências Naturais, dinamizam-se, 
em 3 sessões anuais, aulas de experimentação com jogos de apreensão 
de conteúdos, trabalho de campo e atividades em laboratório. 
Público-alvo: ensino básico

aulas no ParQue
Na descoberta da biodiversidade do Parque de Serralves, pretende-se 
promover a formação de uma consciência cívica e ambiental, bem como a 
aprendizagem e a consolidação de conhecimentos em torno das temáti-
cas da área das Ciências da Natureza. 
Público-alvo: ensino básico (5º ano de escolaridade)

ViVer Com enerGia
Vocacionado para a disciplina de Ciências Físico-Químicas, este progra-
ma aborda as temáticas da Energia e Eletricidade, Materiais e Reações 
Químicas, Mecânica e Movimento e Luz e Som. Durante as 3 sessões 
anuais e, recorrendo a trabalho laboratorial e experimental, os alunos 
testam, verificam e exploram conhecimentos adquiridos em sala de aula. | 
Público-alvo: ensino básico  (3º ciclo) e secundário
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e. pRoJeto anUal

luGares imaGinÁrios: utoPia e transição         
“ (…) Voltar ao mesmo lugar e descobri-lo outro. Identificar outras dimen-
sões que possam suscitar outros pensares e outros sentires. A evidência 
da surpresa do nunca visto, embora natural na revelação de sempre ter 
estado ali. A surpresa do acaso já intuído, agora como coisa que a mente 
reconhece indispensável. O simples é o mais difícil de encontrar. É ele que 
pode levar ao reconhecimento da não complexidade de ser-se apenas a 
coisa realizada como vínculo e dádiva de arte para os outros.”

Alberto Carneiro, pequeno excerto de AS DÚVIDAS DA ARTE EM MIM in 
catálogo da exposição “PAISAGENS INTERIORES” no Museu Municipal 
Abade Pedrosa. Dezembro de 2006 a Fevereiro de 2007

Etimologicamente, “utopia” significa “não-lugar”. Não é de facto um lugar 
físico e real, mas um lugar de imaginação, um lugar imaginário, esse lugar 
onde se projetam os sonhos que fazem avançar ou não a Humanidade.  

Quando Thomas More publicou Utopia, em 1516, abriu as portas do sonho 
à cultura ocidental. A partir de então proliferaram, em toda a Europa, des-
crições de sociedades imaginárias, exemplares na sua organização social, 
racionalidade e engenho. No século XVII, em New Atlantis, Francis Bacon 
fez a utopia aproximar-se da ficção científica, explorando as potenciali-
dades do desenvolvimento tecnológico e científico para a construção da 
sociedade ideal. Noutra dimensão os problemas ecológicos contemporâ-
neos, transformaram as utopias políticas, sociais, científicas ou tecnolo-
gias em utopias ambientais. 

O objetivo central do projeto será o de explorar visões de alternativas de 
futuro, lugares imaginários passíveis de serem habitados na realidade 
sonhada da existência, lugares onde tudo se torna (im) possível, onde 
a palavra “limite” não existe, onde o espaço tem a dimensão da própria 
imaginação. A expressão corporal, plástica, musical, escrita… poderão 
ser trabalhadas para manifestar sentimentos, sonhos, desejos de futuros 
inovados.

O tema permitirá unificar a dimensão artística e ambiental propondo 
múltiplas abordagens. A diferenciação no tratamento do tema dirigido ao 
público habitual, do jardim-de-infância ao ensino secundário, poderá ir ao 
encontro de todos os cruzamentos interdisciplinares possíveis, sendo que 
também poderá dar oportunidade para homenagear a obra de Alberto 
Carneiro, cujo trabalho artístico estará em exposição no museu de Serral-
ves em 2013.

eXPosição
Uma mostra de alguns dos trabalhos realizados pelas Escolas partici-
pantes que, no seu conjunto, apresenta a multiplicidade de abordagens 
inerente às diferentes idades dos grupos e motivações dos professores 
e alunos. Uma instalação coletiva que traduz diferentes perspetivas de 
reflexão crítica e de ação.

Inaugura ao público dia 18 de Maio de 2013, dia Internacional dos Museus.

O projeto terá níveis de abordagem diferentes consoante as faixas etá-
rias, privilegiando no trabalho com os mais novos uma exploração mais 
lúdica.

No sentido de enriquecer e complementar o trabalho a desenvolver na 
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escola, o Serviço Educativo oferece ao público envolvido a possibilidade 
de participação em VISITAS e OFICINAS, ENCONTROS e SEMINÁRIOS, 
que se realizam na Fundação de Serralves. Estas iniciativas contam com a 
participação de artistas e outros especialistas convidados. | Público-alvo: 
do pré-escolar ao ensino secundário

atiVidades
Apresentação e inscrição no projeto
02 OUT 2012

Encontro de trabalho (educadores e professores)
NOV 2012

Seminário (educadores e professores)
JAN 2013

Ações de formação e oficinas (educadores e professores)
JAN – MAR 2013

Oficinas temáticas (alunos do pré-escolar ao secundário)
JAN – MAR 2013

Visitas
JAN – MAR 2013

Entrega de trabalhos
ABR 2013

Exposição final em Serralves
MAI - SET 2013

F. pRoFessoRes

Visitas
As visitas para professores fornecem informações e sugestões para a 
preparação de atividades a realizar na Fundação de Serralves, procurando 
estimular o desenvolvimento de projetos e parcerias.

enContro anual
Espaço aberto à imaginação, à reflexão e ao debate, Serralves estimula 
a aproximação crítica e criativa à cultura contemporânea, na perspetiva 
de estabelecer com as escolas uma relação cada vez mais cúmplice e 
dinâmica.

No dia 2 de Outubro de 2012 realiza-se o encontro anual de educadores e 
professores, com o objetivo de apresentar o programa de atividades, para 
assim possibilitar a sua integração nos projetos educativos e culturais das 
escolas. Neste dia é também apresentado o tema do projeto anual com 
escolas e são abertas as inscrições.

esCola-amiGa/ProFessor -amiGo
Desenvolver os laços estabelecidos com a comunidade educativa é um 
dos objetivos centrais da Fundação de Serralves. Adira a estas iniciativas 
e beneficie de condições especiais e descontos.
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2.3.4. atividades paRa 
CRianÇas, Jovens e FaMÍlias – 
insCRiÇÃo individUal

a. atividades ao doMinGo
Ver, experimentar, criar, brincar, passear, descansar, descontrair, em per-
cursos de exploração, em oficinas e exposições, em conversas e piqueni-
ques, à descoberta da arte e dos artistas, mas também do ambiente, da 
biodiversidade e da paisagem. Traga os seus filhos, pais, avós, amigos... e 
passe um domingo diferente em Serralves.

B. oUtono e natal eM Festa
Programação de atividades para a Festa do Outono (Setembro de 2013) e 
para o programa especial de Natal, nos fins de semana de Dezembro de 
2013.

C. FÉRias eM seRRalves
Durante as férias de Natal, Páscoa e Verão, convidamos os mais novos a 
participar num conjunto de atividades criativas (dos 4 aos 12 anos) que 
motivam aprendizagens e descobertas, em explorações divertidas no 
Museu e no Parque de Serralves.

2.3.5. pRoJetos de  
inClUsÃo soCial
a. GRUpos CoM neCessidades  
espeCiais
CiÊnCia Para todos
Através da realização de experiências simples e do contacto com a 
Natureza, pretende-se criar momentos de partilha em grupo, fomentar 
a observação e a curiosidade e possibilitar a manipulação de materiais 
e objetos próprios das Ciências. O programa oferece sessões temáticas 
mensais, cada uma vocacionada para uma área diferente, possibilitando 
assim uma flexibilidade de explorações por parte dos grupos. Janeiro-
Dezembro 2013

sentidos em ação
Entre o movimento, a música, a pintura, e a construção tridimensional, 
este programa de atividades desenvolve-se em várias sessões, no Museu 
e no Parque de Serralves. Pretende-se explorar uma diversidade de 
suportes, materiais e processos criativos, de forma dinâmica e dialogada. 
Janeiro-Dezembro 2013
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B. CÂMaRa MUniCipal do poRto 
FUndaÇÃo poRto soCial
artesanato ContemPorÂneo - oFiCinas CriatiVas 
Resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal do Porto/Funda-
ção Porto Social e o Serviço Educativo da Fundação de Serralves, este 
programa tem como objetivo proporcionar aos monitores de mais de 26 
instituições de cariz social sensibilização para a estética contemporânea 
e em simultâneo a transmissão de conhecimentos sobre técnicas especifi-
cas de artesanato contemporâneo. 

Para o cumprimento deste objetivo a Fundação de Serralves convida ar-
tesãos experientes e conceituados para, ao longo de um ano, trabalharem 
em estreita colaboração com os monitores dos centros sociais da Funda-
ção Porto Social.

Conceção e orientação: Graça Ramos, João Sá, Simão Bolivar, Joana Cae-
tano, Teresa Delgado, Marita Setas Ferro.

tenho 25 anos - ProJeto inter-GeraCionalResultado de 
uma parceria entre a Câmara Municipal do Porto/Fundação Porto Social e 
o Serviço Educativo da Fundação de Serralves, o projeto inter-geracional 
Tenho 25 anos envolve um grupo de adolescentes do Centro António 
Cândido e um grupo de adultos na terceira idade que frequentam o Lar 
do Santíssimo Sacramento.

A designação do projeto denota o objetivo de, entrecruzando passado e 
futuro, aproximar os grupos em presença e entre todos estabelecer um 
elo de ligação. Nas instalações das instituições envolvidas e nos espaços 
de Serralves, tiveram lugar atividades e encontros fomentadores de uma 
relação harmoniosa marcada pela aprendizagem comum e a partilha de 
experiências. 

A presente exposição pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido ao 
longo de seis meses e o papel central que o debate, a expressão plástica e 
a escrita criativa assumiram num projeto com futuro. 

C. pRoJeto “Metas, MediaR esColHas, 
tRaBalHaR aUtonoMias”
Criado para potenciar a inclusão social de crianças e jovens, o projeto “ME-
TAS, Mediar Escolhas, Trabalhar Autonomias” é promovido pela ADILO, ao 
abrigo do Programa Escolhas, e incide nos fatores de proteção relaciona-
dos com o sucesso escolar e a estruturação de projetos de vida. O projeto 
assume diferentes vertentes e metodologias mediante a especificidades do 
público-alvo a trabalhar e os objetivos a atingir. Enquanto parceira neste 
projeto, a Fundação tem vindo a organizar anualmente um conjunto de ati-
vidades dirigidas a grupos de crianças, jovens e famílias com o objetivo de 
motivar a participação em projetos criativos, contribuindo desta forma para 
a exploração de referências e o alargamento dos padrões culturais.
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2.3.6. ReCURsos edUCativos
No ano de 2013, o Serviço Educativo pretende investir na partilha de 
conhecimento através de um conjunto de recursos, com edição impressa 
(roteiros, livros, fichas de exploração) ou virtual (website, tablets, web-
channel).

a. MiCRo-site «BiodiveRsidade  
eM seRRalves»

Esta plataforma online será uma ferramenta para disponibilização de 
informação pedagógica aos professores, alunos e pais, propondo ativi-
dades, divulgação de resultados de projetos, acesso a material didático 
audiovisual permitindo, desde logo, a possibilidade de aceder e visualizar 
ao «dia-a-dia» em tempo real da vida das abelhas, formigas e borboletas 
dos viveiros didáticos do Parque de Serralves, e a um conjunto dos docu-
mentários científicos sobre os habitats e espécies florísticas e faunísticas 
do Parque de Serralves.

A plataforma Web é um meio privilegiado de visualização de todos estes 
recursos, tanto pela capacidade de disponibilização alargada, como pela in-
teração que pode gerar com o público-alvo – comunidade escolar e famílias 
– contando, para isso, com as mais modernas tecnologias da Web 2.0.

2.3.7. pRoJetos e paRCeRias 
naCionais e inteRnaCionais

Serralves desenvolve um conjunto de atividades que têm por objetivo 
aprofundar a relação com criadores e entidades várias para o desenho 
de novas formas de participação cultural. São estabelecidas colabora-
ções com autarquias locais e instituições nacionais e internacionais que 
promovem a inclusão, o acesso e a fruição dos espaços culturais, através 
de ações pedagógicas no âmbito da formação de públicos. Mediante cada 
contexto, as intervenções são diferentes quanto à dinâmica, ao conteú-
do, ao tempo de permanência e ao questionamento. Apresentam-se, de 
seguida, alguns dos projetos em curso.

a. tURBineGeneRation
A “Unilever Series: Turbinegeneration” é um projeto educativo europeu 
gerido pela Tate e patrocinado pela Unilever que, com sucesso, continua 
a atingir novos públicos, colocando escolas, galerias, instituições cultu-
rais e artistas de todo o mundo a trabalhar em conjunto através de uma 
plataforma digital. Escolas e faculdades registam-se para colaborar com 
um parceiro internacional, explorar as suas culturas e partilhar os seus 
trabalhos artísticos online, enquanto galerias, instituições culturais e ar-
tistas usam a plataforma para promover o seu trabalho, obter visibilidade 
e estabelecer ligações internacionais.

Todos os anos é produzido e disponibilizado para download um pacote 
do projeto em várias línguas, o que suporta a colaboração internacional 
e proporciona o acesso à arte e a ideias por inspiração da atual comissão 
da Unilever, das coleções da Tate e de coleções internacionais.  

O Serviço Educativo lidera a participação portuguesa neste projeto.
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B. CÂMaRa MUniCipal do poRto -  
dEpARtAMEntO MunIcIpAL dE EducAçÃO E 
JuVEntudE (dMEJ)
ProJeto “Porto de Crianças”/ProJeto «Porto a ler»
Estes projetos têm como seu eixo estratégico proporcionar a um conjun-
to de escolas e Jardins de Infância da autarquia o acesso a atividades 
lúdico pedagógicas em áreas disciplinares distintas, que são concebidas e 
orientadas pelos parceiros e que, de outra forma, não chegariam a um tão 
grande número de crianças.

Neste contexto, o Serviço Educativo da Fundação de Serralves propõe 
um programa de oficinas pedagógicas de educação ambiental e artística, 
realizadas quer nas escolas e Jardins de Infância, quer em Serralves.

C. aRt@BiBlio
A ART@BIBLIO surge, baseada no desejo de partilhar recursos e de estabe-
lecer um relacionamento estruturado entre cinco bibliotecas municipais para 
discutir problemas comuns e buscar soluções. Fazem parte da rede a Biblio-
teca Municipal de Viana do Castelo, a Biblioteca Municipal de Santo Tirso, a 
Biblioteca Municipal de Matosinhos, a Biblioteca Municipal de São João da 
Madeira e a Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira. O aprofundamento 
da cooperação institucional no seio da ART@BIBLIO potencia o desenvolvi-
mento de várias iniciativas, colaborando o Serviço Educativo no domínio da 
formação complementar à programação de atividades culturais.

d. paRCeRias CoM UniveRsidades 
mÓdulos de Formação
Parcerias informais com várias universidades no âmbito da colaboração 
em formações pontuais e módulos de mestrado, nas áreas da arte con-
temporânea, educação e ciências do ambiente. 

estÁGios 
Acolhimento de estagiários com vista a possibilitar aos jovens a aquisição 
de experiências profissionais e a partilha de conhecimentos no âmbito de 
ação da Fundação de Serralves. 

ParCerias tÉCniCo-CientÍFiCas
Parcerias protocoladas em que as universidades se assumem como 
parceiros técnico-científicos e colaboram no desenho de conteúdos e 
validação de dados gerados nos programas educativos. À semelhança das 
parcerias com universidades na área do ambiente, serão estabelecidas 
parcerias no domínio das artes, em sentido lato. 

Na área do ambiente, destacam-se as seguintes parcerias:

• A realização de capturas e recapturas de borboletas no Parque 
permite a sua monitorização contínua, para o que, são efetuados 
registos das espécies amostradas em fichas de campo. Os dados gera-
dos são periodicamente enviados para a TAGIS (Centro de Conserva-
ção de Borboletas de Portugal) e inseridos na base de dados nacional, 
contribuindo para a inventariação destes insetos a nível do território.
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• O Departamento de Engenharia de Minas da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto coordena a nível nacional um 
projeto ENEAS (European Network for the Environment Assessment 
and Services), tutelado pela AEA (Agência Europeia de Ambiente), 
que tem como objetivo gerar dados científicos de parâmetros ambien-
tais atmosféricos e hidrológicos no país através de uma plataforma 
de intercâmbio com as escolas. Desta forma, os alunos monitorizam 
características ambientais de locais identificados no Parque de Ser-
ralves, com instrumentos cedidos pela própria equipa da FEUP, sendo 
esta posteriormente responsável pela sua validação científica e pelo 
tratamento estatístico que permite que estes dados sejam publicados 
na Internet e partilhados em rede com a AEA e com as comunidades 
científica e docente internacionais.

• A realização de uma auditoria energética e uma auditoria à qua-
lidade do ar aos edifícios escolares com turmas do 12º ano, a análise 
de resultados e a identificação de oportunidade de melhorias, realiza-
da com a AdePorto, bem como a apresentação em contexto alargado 
no Dia da Energia em Serralves permite uma sensibilização dos órgãos 
de gestão das escolas envolvidas, promovendo intervenções nos edifí-
cios que se traduzirão no aumento da eficiência energética.

e. pRoJeto esCola-aMiGa
O projeto «Escola-Amiga» foi lançado no ano de 2010, num encontro que 
reuniu várias dezenas de Diretores de Escolas da Área Metropolitana do 
Porto. Esta iniciativa promove uma relação de maior proximidade entre 
a Fundação de Serralves e as escolas da Região Norte, com o objetivo de 
definir estratégias que melhor correspondam aos propósitos de incenti-
var, aprofundar e alargar modalidades de colaboração com instituições 
culturais, envolvendo a comunidade discente e docente em atividades 
desenvolvidas pelo Serviço Educativo.

No âmbito desta parceria, a Fundação de Serralves oferece um conjunto 
de regalias e Escola-Amiga compromete-se a promover e validar a impor-
tância das visitas de estudo à Fundação, clarificando o seu enquadramen-
to no Projeto Educativo de Escola junto da comunidade docente e, na sua 
sequência, promover um número mínimo de participações em atividades 
de Serralves, através da inscrição de um mínimo de 5 grupos/turmas por 
ano letivo.

No ano letivo 2012-2013 este programa deverá ser revitalizado com a 
novidade de regalia acrescida de desconto de 50% no custo das visi-
tas orientadas. A adesão ao protocolo não prevê regalias em termos 
de desconto ao nível dos tarifários. Com esta nova regalia pretende-se 
captar novas escolas-amigas e favorecer a marcação em visitas guiadas, 
programa que sofreu a quebra de públicos mais acentuados no ano letivo 
anterior, ano de introdução de tarifários (antes gratuito). 

F. estÁGios 
O Serviço Educativo continua a acolher estágios com vista a possibili-
tar aos jovens a aquisição de experiências profissionais e a partilha de 
conhecimentos no âmbito de ação da Fundação de Serralves. Mantém-se 
também o acolhimento de voluntários, com o intuito de incentivar a cola-
boração do público interessado em apoiar atividades desenvolvidas pelo 
Serviço Educativo.
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G. iMpRovisaÇÕes/ColaBoRaÇÕes
A improvisação é uma das características mais inovadoras das vanguar-
das do século XX. O uso do acaso, bem como a colaboração entre artistas 
provenientes de diferentes linguagens e disciplinas, veio redefinir a natu-
reza do processo artístico nas décadas de 1960 e 1970, quer pela frequen-
te incorporação do espectador na obra, quer pela construção de platafor-
mas de colaboração entre áreas diferenciadas, tais como as artes visuais, 
a performance, a dança, a música, o teatro, o cinema e o vídeo. Este tema 
abrange diversos eixos de Ação do Serviço Educativo e concretiza-se em 
variadas propostas no âmbito de visitas orientadas, oficinas temáticas di-
rigidas a diferentes públicos, workshops para partilha de práticas, cursos 
e seminários.

H. do CHÃo: pRoJÉtil
Do Chão – Projéctil é um projeto artístico participativo que parte da 
obra de um dos grandes protagonistas da mudança de paradigma nas 
linguagens artísticas contemporâneas - Robert Morris (Kansas City, EUA, 
1931) - como pretexto para a construção de uma reflexão sobre a relação 
das artes visuais e performativas com o cinema, assim como a dimensão 
participativa do espectador com a obra de arte.

2.3.8. CeleBRaÇÕes e Festas

a. seRRalves eM Festa 2013
10º aniveRsÁRio!
08 e 09 Jun 2013

Em 2013 o maior festival de expressão artística contemporânea em Portu-
gal e um dos maiores da Europa faz 10 anos! Das 8h da manhã de sábado, 
até às 24h de Domingo, Serralves vai estar em Festa, propondo  aos seus 
visitantes um leque alargado de eventos, com atividades pensadas para 
todas as idades. Estarão representadas as áreas da Performance, Música 
(Improvisada, Pop Rock, Eletrónica, Experimental, Jazz, DJ’s), Dança 
Contemporânea, Acrobacia, Circo Contemporâneo, Circo de Objetos So-
noros, Teatro (Teatro de Rua, Teatro para Infância e Juventude, Teatro de 
Marionetas) Cinema, Vídeo, Instalação, Fotografia, Visitas Orientadas, Ex-
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posições, Workshops e atividades para Crianças e Famílias. Não poderão 
faltar, claro, as atividades de celebrações deste aniversário! 

Terá também continuidade a apresentação de atividades fora dos muros 
da Fundação, com apresentações e animação cultural no Aeroporto e na 
Baixa do Porto e em outros locais ainda em estudo. 

B. Festa do oUtono 
Há já três anos que o início do Outono é assinalado pela Fundação de 
Serralves com uma Festa e 2013 não será exceção. A Festa do Outono em 
Serralves, que terá nova edição no final de Setembro, pretende ser uma 
celebração em família da chegada da nova estação, dos seus produtos 
típicos e das suas tradições. Como habitualmente a Festa do Outono terá 
música, teatro de marionetas, percursos na Quinta e oficinas em famí-
lia. Haverá ainda uma Feira do Livro Infantil e uma Feira de Flores e de 
Produtos Biológicos, com venda de compotas, ervas aromáticas, azeites e 
outros produtos tradicionais.

C. natal eM seRRalves
Em 2013 a Fundação de Serralves dará continuidade ao Projeto Natal em 
Serralves integrando-o no Programa anual Famílias em Serralves. Durante 
os Fins de semana de Dezembro e com um espírito bem natalício, serão 
apresentadas um conjunto de atividades diversificadas e criativas, para 
todas as idades: o Natal em Serralves contará com várias oficinas em 
família e visitas orientadas.

Também a Livraria de Serralves, através de uma seleção especial de livros 
para o Natal e o Restaurante de Serralves, com uma ementa com sabor a 
Natal, estarão envolvidos nesta celebração.

Como habitualmente, a partir da segunda quinzena de Novembro e todo o 
mês de Dezembro, realizar-se-á o Bazar de Natal da Fundação de Serralves.

d. noite eURopeia dos MoRCeGos
Os morcegos são uma das histórias de evolução com maior sucesso na 
Natureza. Com cerca de 1100 espécies conhecidas e distribuídas por 16 fa-
mílias, ocupam todas as regiões terrestres do planeta, excetuando o Ártico 
e o Antártico. Esta ordem constitui cerca de 1/4 das espécies de mamíferos 
no mundo, sendo também das ordens de mamífera mais antiga.

Nos dias 19 e 20 de Maio é proposto um percurso noturno e conjunto de 
oficinas para celebrar, uma vez mais, a noite Europeia dos Morcegos no 
Parque de Serralves.

e. dia e noite inteRnaCional 
dos MUseUs
Para comemorar este dia, o SE propõe ampliar a oferta de visitas 
guiadas no próprio dia, e oferecer ao público no domingo seguinte, a 
possibilidade de frequentar uma oficina livre, vocacionada para crian-
ças, jovens e famílias.
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2.3.9. FoRMaÇÃo, sensiBiliZaÇÃo 
e laZeR CUltURal

a. FoRMaÇÃo aUtaRQUias
Desenvolvimento e implementação de ações de formação para técnicos 
de museus, bibliotecas, entre outros serviços municipais, no âmbito das 
parcerias estabelecidas com autarquias. Serão estudadas formas de cria-
ção de dossiers pedagógicos que possam reforçar as ações de formação. 

B. CURsos, ConveRsas e seMinÁRios
Os cursos, conversas e seminários constituem momentos de reflexão em 
torno de temáticas transversais, das práticas artísticas às problemáticas 
do ambiente, de modo a criar um espaço de diálogo entre artistas, comis-
sários, investigadores e o público interessado em pensar criticamente a 
sociedade contemporânea.

A oferta de atividades lúdico-pedagógicas tem vindo a aumentar de ano 
para ano, procurando-se atividades cujo conteúdo programático aliado à 
notoriedade do orientador, se distingam efetivamente da concorrência.

hortas e transição -autossuFiCiÊnCia,  
solidariedade e Consumo resPonsÁVel
O programa Hortas e Transição propõe um conjunto de experiências prá-
ticas que apoiam o saber-fazer, valorizando a autossuficiência e a criação 
de redes de partilha de conhecimentos na direção de uma redefinição 
do conceito de qualidade de vida, sempre em sintonia com o exercício de 
uma cidadania mais informada e consciente.

Cuidar e preparar o solo, Jardins de alimentos, Biodiversidade e equilí-
brio ecológico, Técnicas de poda e multiplicação, Da Horta para o prato, 
Energias Renováveis com tecnologias de baixo custo e Cosmética natural 
e detergentes ecológicos constituem os eixos orientadores no âmbito dos 
quais os cursos teórico-práticos são propostos.

CiClo da CoBra
Orientado por André Cepeda - este ciclo de encontros e conversas servirá 
para se discutir a forma como diferentes disciplinas se relacionam com a 
fotografia e como é que a imagem entra e toma forma no trabalho destes 
artistas; cada artista convidado irá abordar o universo de imagens subja-
cente à pesquisa do seu trabalho.

Com este ciclo pretende-se estabelecer um contacto direto e privilegiado 
com os artistas convidados na abordagem artística contemporânea à 
fotografia.

Jornadas FotoGrÁFiCas no ParQue de serralVes 
Acompanhando as diferentes estações do ano e a miríade de possibilida-
des fotográficas que o Parque de Serralves proporciona, este conjunto de 
4 jornadas fotográficas desenvolvidas em parceria com a Fotoadrenalina 
colocará à prova a interpretação e leitura do Parque e a criatividade dos 
participantes.
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ConCursos de FotoGraFia no ParQue  
de serralVes 
Funcionando como estímulo à exploração do Parque de Serralves e 
partindo à descoberta dos seus espaços mais recatados e íntimos, serão 
lançados 4 concursos de fotografia, o primeiro ainda em 2012, destinados 
ao público em geral e com periodicidade sazonal. Cada concurso elegerá 
as 3 melhores fotografias que serão convertidas numa coleção de postais 
no final da iniciativa.

astronomia no ParQue de serralVes 
Desde tempos primordiais que o firmamento desperta no Homem um 
imenso fascínio. Tirando partido das condições que o Parque de Serralves 
apresenta, realizar-se-á em 2013 uma série de ações de observação de 
estrelas, constelações, planetas e outros astros, com recurso à utilização 
de telescópios e com o acompanhamento especializado de astrónomos.

leitura Furiosa
Ana Deus (três tristes tigres)

arQuitetura de ViaGens
Paula Santos – memórias das viagens realizadas pela orientadora

outros Cursos e WorKshoPs esPeCialiZados
Com um painel de orientadores tão conceituados como Gonçalo M. Tavares, 
Mário Augusto, Guilherme Figueiredo, Jaime Milheiro e Abi Feijó, a Fundação 
proporá uma programação variada de cursos e workshops distribuída por 2 
ciclos semestrais onde serão ser abordadas temas de interesse transversal.

C. visitas
eXPosiçÕes
O Museu de Serralves apresenta um programa diversificado de expo-
sições. A visita orientada procura contextualizar as obras expostas, na 
perspetiva de suscitar múltiplas interpretações e diálogos.

Sábados, 17h-18h | Domingos, 12h-13h (Português.) | Sábados, 16h-17h 
(Inglês.)

museu e ParQue
Esta é uma oportunidade para descobrir Serralves num percurso de ex-
ploração do Museu e do Parque que, para além de estimular os sentidos, 
contextualiza o espaço, a arquitetura e a história da instituição. | Domin-
gos, 15h-16h (Português.) | Domingos, 16h-17h (Inglês.)

Visitas esPeCialiZadas ao ParQue de serralVes
Dando continuidade a esta atividade iniciada em 2011, em 2013 serão de 
igual modo realizadas 4 visitas sazonais ao Parque, no Inverno, Prima-
vera, Verão e Outono. Por apresentar um dos mais significativos con-
juntos arbóreo-arbustivos no panorama dos jardins históricos nacionais 
e com grande variabilidade sazonal, estas visitas permitem ao visitante 
experienciá-lo de formas sempre diferentes ao longo do ano. Para além 
destas visitas de carácter mais generalista, serão ainda realizadas visitas 
dedicadas exclusivamente quer às espécies autóctones quer às espécies 
exóticas ornamentais, focando-se nas suas características botânicas, usos 
potenciais e qualidades cénicas.
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Visitas esPeCialiZadas Às eXPosiçÕes
Visitas especializadas às exposições, (algumas exclusivas para Amigos de 
Serralves) orientadas pelo Diretor ou representante do Diretor do Museu.

Visitas tem 15 minutos?
A Fundação de Serralves tomou a iniciativa de promover um conjunto 
de visitas rápidas que dão a conhecer em apenas 15 minutos obras da 
sua coleção ou em exposição. Depois de uma refeição no Restaurante de 
Serralves, ou simplesmente aproveitando a sua pausa de almoço, convida-
mos os nossos visitantes a vir até ao Museu e ao Parque, e contactar com 
as obras mais marcantes da sua Coleção de Esculturas, ou com as peças 
mais icónicas de cada exposição, selecionadas pela Direção Artística do 
Museu, e apresentadas pelos experientes monitores do Serviço Educati-
vo de Serralves. Os 15 minutos pedidos serão suficientes para conhecer 
melhor uma obra em exposição em Serralves. 

serralVes ao luar
Com o objetivo de que os visitantes de Serralves possam explorar outras 
formas de apreciar e perceber de que forma construímos as ideias, pes-
soais e intransmissíveis das paisagens que habitamos, serão organizadas 
em 2013 várias visitas noturnas guiadas ao parque de Serralves.

d. tURisMo CUltURal 
•  Para 2013 foi realizada uma seleção de programas de viagem com 
foco na componente cultural: Fim de semana em lisboa para visita ao 
ateliê de Julião sarmento; o programa será complementado pela visita 
a exposições patentes na cidade;

•  Fim de semana em lisboa para visita ao ateliê de Pedro Cabrita 
reis; o programa será complementado pela visita a exposições paten-
tes na cidade;

•  Brasil, rio de Janeiro – visita ao ateliê de Cildo meireles; o progra-
ma é complementado pela visita a museus e galerias de arte contem-
porânea, assim como à cidade e, havendo possibilidade, visita à Feira 
ArtRio.

•  Bélgica, Visita a 2 Coleções Particulares o programa é comple-
mentado pela visita a museus e galerias de arte contemporânea, 
assim como à cidade;

•  rússia, de 23 a 31 de Março 2013, com Vítor Costa e Marianna Yakobson

•  Primavera de Praga, Abril, com Tiago Salazar e Vítor Costa. A fusão 
entre a escrita de viagem e a fotografia de rua. Ver a cidade pelos olhos 
de Kafka e Bohumil Hrabal, são a base desta viagem que mistura o 
prazer da escrita de viagem e a vontade de fotografar uma cidade cheia 
de história e de estórias para contar. Acompanhados pelo escritor de 
viagens Tiago Salazar e o fotógrafo Vítor Costa, e tendo como cicerone 
Manuel da Silva Ramos, autor do romance “Jesus, the Last Adventure 
of Franz Kafka”, vamos percorrer a cidade, misturando-nos com os seus 
habitantes, contando histórias de locais onde Kafka escrevia, saborean-
do as comidas locais, fotografando cafés e cervejarias.

•  o maior festival de fotografia – les rencontres d’arles, França.
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2.4. ReFleXÃo CRÍtiCa 
soBRe a soCiedade 
ConteMpoRÂnea

Sendo a Reflexão um dos seus eixos estratégicos, ao levar a efeito uma 
programação que promova a reflexão sobre o contemporâneo, a Funda-
ção de Serralves pretende cumprir uma vertente da sua Missão, assu-
mindo-se como um centro de debate sobre a sociedade contemporânea 
e o ambiente, com uma projeção não só nacional como marcadamente 
internacional.

a. ConveRsas, ConFeRÊnCias, 
seMinÁRios e deBates
trÍPtiCo
Jan -FeV 2013

Tríptico é um projeto que recupera uma organização clássica na história 
da arte. A possibilidade de uma obra se dividir em três painéis. Dois late-
rais e um central. Apesar de habitualmente haver uma narrativa comum 
aos três, a cada um compete contar parte da história. Corresponde assim 
a uma espécie de organização temporal e espacial do discurso pictórico.

Com este tríptico pretendemos levar mais longe essa organização, man-
tendo todavia os seus princípios como elementos inspiradores do projeto.

Cada painel do tríptico corresponderá a uma obra diferente. Essa obra 
terá um tempo, uma proveniência, e até uma função diversa.

Um painel será constituído por uma obra de Arte Antiga (proveniente 
do Museu Nacional de Arte Antiga), uma obra de Arte Contemporânea 
(proveniente do Museu de Serralves) e uma obra de natureza científica 
(proveniente dos museus da Universidade do Porto).

Desde logo temos o confronto (no mesmo tríptico) entre dois tempos 
(o Antigo e o Contemporâneo) e dois modos de olhar o mundo (o modo 
artístico e o modo científico).

Em cada sessão (que corresponde a um painel do tríptico) três especia-
listas provenientes de territórios diferentes abordarão a obra e o que ela 
representa a partir do seu lugar de observação.
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Propomos 3 trípticos (até para levar a dimensão cabalística do “3” a um 
limite de sentido).

Um primeiro sobre a LUZ, o segundo sobre a VIDA, e o terceiro e último 
sobre a MORTE.

Quer na História da Arte quer na História da Ciência qualquer um destes 
temas foi suficientemente glosado para nos propor uma quantidade sufi-
ciente de obras capaz de alimentar o projeto.

O Tríptico terá sobretudo uma existência conceptual. 

Materialmente só existirá nos materiais de divulgação. Com isto a obra 
não tem necessidade de se deslocar do seu habitat, o seu museu. O que 
terá várias vantagens, desde logo económicas, pois não haverá lugar 
a despesas de transporte e seguros, que seriam as mais onerosas. Mas 
também porque se reforça e respeita o protagonismo de cada instituição 
no projeto.

Não são as obras que se deslocam, é o público. Essa circunstância 
triangular do projeto cria uma interessante geografia relacional entre 3 
instituições que assim vêm uma forma de se articular sem que nenhuma 
perca a sua autonomia.

Mas não se deslocando para fora da instituição, a obra desloca-se no seu 
interior. Ou seja é deslocada para o local (habitualmente o auditório) onde 
acontece a discussão e a problematização. E a obra fica no palco, situação 
que permite introduzir outra questão muito pertinente nas atuais discussão 
sobre o estatuto e a ontologia da obra de arte, a saber, a exploração da sua 
capacidade cénica e performativa sabendo que ela é proveniente de outro 
território, o das artes visuais (ou da musealização científica)

Comissário: Paulo Cunha e Silva

o estado das Coisas/ as Coisas do estado – 
“PortuGal, sim ou não?” CinCo anos dePois 
out-deZ 2013

Depois de termos comissariado “Portugal: Sim ou Não?”, há 5 anos, 
impunha-se revisitar este tema, primeiro pela incontornabilidade que a 
questão da viabilidade e da sustentabilidade do país coloca hoje, depois 
porque na altura nos ficou a sensação que embora houvesse uma dúvida 
metódica na forma como o projeto era construído, havia na resposta a 
essa interrogação um otimismo que nos pareceu exagerado.

A tentação inicial seria colocarmos as mesmas questões aos mesmos parti-
cipantes, mas além de não gostarmos de nos repetir, verificamos que mui-
tos do protagonistas de então deixaram de o ser ou mudaram de campo.

Assim decidimos manter o espírito de interpelação que na altura enfor-
mava o colóquio (agora mais do que nunca impõe-se um debate urgen-
te), mas alteramos substancialmente a configuração dos painéis e a sua 
designação dando espaço a novos temas e a novos protagonistas.

Mantivemos, todavia, o formato, através do recurso a duas personalida-
des sempre que oportuno de campos políticos diferentes e a um modera-
dor escolhido de entre as figuras mais pregnantes da comunicação social 
(escrita ou audiovisual).
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Mantivemos, também, integralmente a configuração do último painel 
porque hoje, mais do que então, a discussão do “sentido” não pode ser 
escamoteada.

Portugal vive numa situação de urgência e de auxílio assistido, como um pa-
ciente ligado às máquinas que perdeu a autonomia respiratória e alimentar. 
Está a sofrer um tratamento violento para poder sobreviver sem assistência. 
Mas nunca é demais reavaliar o diagnóstico e as terapêuticas aplicadas.

Comissário: Paulo Cunha e Silva

“o imaterial ii” - Cidadãos, instituiçÕes, BuroCra-
tas, Fronteiras e CaPitais
O novo ciclo de conferências O IMATERIAL (II), persistirá no esforço de 
contribuir a pensar Portugal, a sua economia e o seu futuro próximo, 
para lá de uma conjuntura dominada por um sistema político-operativo 
(o chamado arco da governação) incapaz de encarar essa conjuntura 
analiticamente.

No primeiro ciclo pretendemos salientar algumas das novidades que pare-
ciam representar a originalidade do nosso tempo: a regulação, a inovação, 
a economia social, a produção de valor público, as indústrias culturais e 
as indústrias criativas, as novas tecnologias da informação e da comuni-
cação, a evolução dos média, as novas formas de construção narrativa…

Neste segundo ciclo a nossa preocupação centrou-se no relacionamento 
entre as políticas públicas e a realidade económico-social, investigando e 
experimentando abordagens polissémicas, voluntariamente distanciadas 
da ‘interpretação única’ que só podem conduzir a ‘conclusões únicas’, 
com evidente prejuízo do debate democrático e académico.

Pretendemos assim interrogar-nos sobre a definição do conceito de 
‘crescimento económico’ e das metodologias mais eficazes para pensar as 
políticas públicas.

E fomos conduzidos a interrogar-nos sobre a necessidade de equacionar 
os problemas de uma conjuntura nacional no quadro de uma economia 
mundial, baseada no conhecimento, liberalizada comercialmente e finan-
ciada pelos mercados mundiais, onde os conglomerados meta-nacionais 
têm um posicionamento estratégico hegemónico (são price makers, 
enquanto os agentes nacionais, incluindo os Estados, são price takers).

Finalmente, existe um conjunto de desafios que se impõem a todos estes 
protagonistas e que, em última análise, são a causa do que parece ser 
uma paralisia estratégica dos governos e das instituições internacionais: 
as mudanças climáticas, as dúvidas sobre a oferta energética, o envelhe-
cimento global e generalizado da população (exceto, parece, em Africa), e 
a redução inquietante da população ativa.

Foi este conjunto de preocupações e de reflexões que inspiraram o dese-
nho de uma segunda versão do ciclo de conferências O IMATERIAL.

Comissário: Artur Castro Neves

No âmbito do programa oficial do Ano de Portugal no Brasil, foi submetida uma 
candidatura para a organização deste ciclo de conferências - O IMATERIAL (II), 
em São Paulo, Brasil
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ConFerÊnCia internaCional soBre eduCação am-
Biental

Em 2013, celebram-se 25 anos de Educação Ambiental em Serralves. 
Como forma de assinalar este marco, oferecer-se-á ao grande público em 
Junho de 2013 uma Conferência Internacional que visa contextualizar 
a história da Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável à luz do contemporâneo e traçar perspetivas para o novo 
milénio. Pretende-se um olhar abrangente na medida em que a educação, 
ambiente e cultura contemporânea são hoje realidades transversais cons-
tituindo a Fundação de Serralves o palco ideal para esta discussão. 

Casual ConFerenCes 
Dando continuidade à série de conferências realizadas em 2011/2012, em 
2013 serão realizadas cinco Casual Conferences, em datas ainda a definir 
com o CIBIO. As conferências de 2013 contarão com a participação de 
especialistas nacionais e estrangeiros em matéria da conservação da 
biodiversidade.

Jornadas aeP - serralVes
A Fundação AEP, e a Fundação de Serralves, darão continuidade em 2013 
à parceria iniciada em 2010 promovendo no Porto a 4ª edição das “Jor-
nadas AEP/Serralves Portugal em 2020” - um encontro anual de reflexão 
sobre a situação de Portugal e o papel do nosso País no mundo globaliza-
do, cruzando experiências e visões de agentes empresariais, do conheci-
mento, da cultura e da inovação.

ConVersas soBre amBiente 
O ano de 2013 foi declarado pela Nações Unidas como o Ano Internacional 
da Cooperação pela Água, tendo como objetivos a identificação dos suces-
sos, problemas e desafios associados à gestão da água ao nível global. 

Neste sentido, o ciclo de Conversas sobre Ambiente terá como ponto de 
reflexão a gestão da água ao nível nacional, focando esta questão numa 
perspetiva multidimensional, atendendo à realidade nacional e ao papel 
de cada um de nós, enquanto cidadãos responsáveis. 

Ao longo das 8 Conversas serão abordadas questões associadas ao 
consumo de água, à gestão eficiente de bacias, à poluição dos recursos 
hídricos, ao ordenamento do território e bacias hidrográficas, ao impacte 
da agricultura e do regime alimentar na gestão da água, entre outras 
questões paralelamente pertinentes.

ConVersas Com artistas
O Serviço educativo realizará de forma sistematicamente conversas com 
os artistas representados na coleção do Museu de Serralves. Procura-se 
registar o depoimento vivo dos artistas relativamente ao seu próprio 
percurso artístico e às obras de sua autoria pertencentes à coleção de 
Serralves, colocando o público em contacto direto com os artistas. Estas 
conversas filmadas/gravadas alimentarão o Serralves Chanel, o Tablet e 
serão parte integrante dos dossiês pedagógicos. 
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hÁ Vida no ParQue! – Fins de semana de CiÊnCia 
em serralVes 
Estes fins de semana oferecem um conjunto de Conversas e Percursos 
no Parque orientados por especialistas em biodiversidade. Investigadores 
portugueses partilham as suas histórias e aventuras, dando a conhecer 
pormenores fascinantes do mundo natural. Convidam ainda à descoberta 
do Parque de Serralves em percursos guiados à procura de aves, insetos 
e aranhas, morcegos e micromamíferos, anfíbios, repteis e plantas (entre 
outros).

Um projeto realizado em parceria com o CIBIO – Centro de Investigação 
em Biodiversidade de Recursos Genéticos da Universidade do Porto.
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2.5. indÚstRias CRiativas

a. pRoGRaMaÇÃo 
A programação de atividades para o ano de 2013, no domínio das Indús-
trias Criativas, visa dar continuidade ao reforço da dinâmica da INSER-
RALVES, reformulando significativamente a sua oferta, no quadro de um 
novo modelo de ação que se pretende implementar.

Com efeito, atendendo à recente evolução e dinamismo que o sector das 
Indústrias criativas tem vindo a registar a nível geral, e também na Re-
gião Norte, revela-se oportuno repensar a intervenção da INSERRALVES 
neste contexto.

Assim, considerando por um lado que:

•  Os hubs de empreendedorismo criativo têm cada vez mais uma na-
tureza transversal, funcionando como plataformas direcionadas para 
um mix alargado de agentes e oferecendo múltiplas soluções;

•  A economia criativa é cada vez mais marcada pela capacidade de 
gerar cooperação e integração a escalas regionais, com base em 
estratégias de coopetição ou cooperação competitiva;

•  Os fatores-chave que se revelam decisivos neste domínio centram-
se, de forma cada vez mais crítica, na capacitação dos empreende-
dores, na capacidade para gerar interações, partilha de ideias e de 
experiências, bem como na disponibilização de contextos de experi-
mentação e aprendizagem;

•  As conexões e inserção em redes globais são essenciais para o apro-
veitamento das oportunidades decorrentes da globalização;

e que, por outro lado, a nível regional, se vem assistindo a uma prolife-
ração de novos equipamentos de incubação de indústrias criativas (12 
novos equipamentos), sustentados em financiamentos diversificados para 
o apoio à instalação e desenvolvimento de negócios criativos, revela-se 
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oportuno que a INSERRALVES, após quatro anos de atividade, mobilize o 
seu capital de conhecimento e de experiência, no sentido de disponibilizar 
novas ofertas e apoio na geração de valor neste sector.

Desta feita, o ano de 2013 marcará o início de um novo ciclo na atividade 
da INSERRALVES, no sentido que a seguinte figura procura expressar.

Os três modelos de ação referenciados correspondem à transição de uma 
atividade centrada no apoio ao empreendedorismo criativo através da 
incubação física de empresas (INSERRALVES Atual), para uma interven-
ção mais qualificada e abrangente que agora se pretende levar a cabo, 
sem incubação física, mas com incubação virtual e apoio especializado à 
pré-incubação e à aceleração de negócios criativos, incluindo ainda o de-
senvolvimento e dinamização de uma rede de apoio no contexto regional 
(INSERRALVES +).

Um terceiro patamar neste processo de transição, a considerar apenas 
após a necessária consolidação do ciclo que agora se iniciará, corres-
ponde ao desenvolvimento de uma atividade de “Do Tank”, funcionando 
como plataforma colaborativa, aberta, multidisciplinar e de experimenta-
ção de ideias e projetos na Economia Criativa.

Pretende-se, desta forma, reposicionar e reforçar a ação da Fundação de 
Serralves nas Indústrias Criativas, através da implementação de um mo-
delo de apoio híbrido, que por um lado alargue a sua intervenção e, por 
outro, agregue e articule ofertas nas vertentes da cooperação, inovação, 
experimentação e reflexão sobre o sector.

Dando corpo a estas orientações estratégicas, o plano de atividades que 
seguidamente se detalha procura estabelecer uma nova proposta de valor 
para a INSERRALVES, de natureza diferenciadora e atrativa, que se estru-
tura em torno dos quatro eixos prioritários que a figura seguinte expres-
sa, e que se consubstancia nas atividades posteriormente descritas:
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Gestão
Em 2013 a incubadora INSERRALVES completará 5 anos de atividade, en-
contrando-se num processo de transição para um novo modelo de ação. Tal 
corresponde igualmente ao término do ciclo anterior, registando-se o final do 
processo de incubação de algumas das empresas instaladas, que revelaram 
condições para a sua total autonomização. Prevê-se contudo que outras das 
empresas ainda incubadas possam migrar para a nova oferta de incubação 
virtual, dando assim continuidade ao respetivo processo de consolidação.

Neste sentido, continuar-se-á a assumir a coordenação e monitorização do 
processo de desenvolvimento dos projetos em curso; o desenho de novos 
projetos e iniciativas que reforcem a atual dinâmica; o robustecimento do 
ecossistema empreendedor associado à INSERRALVES; a análise de boas 
práticas que possam servir de referência à atividade a desenvolver no apoio 
às Indústrias Criativas; e a facilitação da atividade das empresas e empreen-
dedores incubados. Serão asseguradas, entre outras, as seguintes ações:

•  Gerir os projetos em curso e dinamizar contactos e iniciativas desti-
nadas à conceção e implementação de novos projetos;

•  Reforçar as atividades de coaching, de forma mais próxima e à me-
dida das necessidades das empresas em incubação virtual;

•  Desenvolver um papel ativo no relacionamento com entidades 
relevantes do ecossistema do empreendedorismo criativo, tais como 
IAPMEI, AICEP, ADDICT, Universidades, Incubadoras, entre outras;

•  Realizar ações de benchmarking, identificando e analisando casos e 
experiências inovadoras, nacionais e internacionais, com potencial de 
transferibilidade;

•  Promover ações de divulgação e de networking, com expressivo 
impacto mediático;

•  Partilhar informação relevante sobre as empresas em incubação vir-
tual, através do sítio eletrónico e da página Facebook do INSERRALVES;
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•  Promover e Facilitar contactos empresariais, de onde se espera que 
resultem significativas oportunidades de negócio para os participan-
tes no sistema de apoio disponibilizado;

Atendendo ao novo modelo de ação a adotar, o Coaching Committee 
da INSERRALVES, composto por uma equipa multidisciplinar interna da 
Fundação de Serralves e da EGP-UPBS, passará a funcionar com uma 
função de Steering Committee da própria INSERRALVES, monitorizando e 
aconselhando o desenvolvimento da sua atividade.

aPoio tÉCniCo a emPreendedores e Promotores de 
ProJetos nas iCs
Trata-se de um domínio que registará uma qualificação e transformação 
significativas, fruto do modelo de incubação virtual a implementar assim 
como dos novos projetos a concretizar.

De facto, no âmbito do projeto Balcão +Cultura, serão reforçadas as fun-
ções de front-office a prestar aos empreendedores e promotores de proje-
tos, que para além da disponibilização de informação e encaminhamento, 
passará também a incluir atividades de diagnóstico e de aconselhamento 
no desenvolvimento de projetos e negócios. Por outro lado, serão tam-
bém reforçadas as atividades de Coaching e de apoio na elaboração de 
candidaturas e de planos de negócio.

Já no quadro do projeto TIC3 serão disponibilizadas diversas ferramen-
tas 2.0, incluindo tutoria virtual, disponibilização online de conteúdos de 
apoio aos empreendedores, etc.

Formação / CaPaCitação
A área da Formação/Capacitação assume em 2013 uma particular re-
levância, já que constitui uma das atividades centrais da nova oferta a 
disponibilizar.

Neste sentido, será implementado um programa diversificado de ações de 
capacitação, que abrangerá uma gama alargada de temas que cobrem as 
necessidades dos promotores criativos, desde a fase de pré-incubação até 
à aceleração e consolidação dos negócios. 

Considerando a natureza e características dos empreendedores criativos, 
privilegiar-se-á um mix entre ações de curta duração, do tipo seminário/
workshop, com programas de imersão, baseados sempre que possível em 
abordagens “learning by doing” e promovendo a troca de experiências e 
de conhecimento.

Neste enquadramento, será dado enfoque às parcerias estabelecidas 
com diversas entidades (ex: EGP-UPBS, Universidade Católica, IAPMEI), 
no sentido de se assegurar qualidade e reconhecimento em relação às 
formações e apoio de consultoria a prestar aos utilizadores da oferta da 
INSERRALVES

Será também desenvolvido um programa de Tutores/Mentores, envolven-
do os Voluntários e Stakeholders da Fundação de Serralves, visando o 
reforço do apoio aos empreendedores na dinamização das suas ativida-
des empresariais.
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ComuniCação 
Será reforçada a presença da INSERRALVES na internet, quer através do 
Facebook, tentando dinamizar cada vez mais este eficaz meio de comuni-
cação, quer através do Microsite específico da INSERRALVES.

Neste último caso, e no âmbito do projeto TIC3 (Tutorização, Incubação 
e Consolidação Transfronteiriça de Indústrias Criativas TIC), o microsite 
passará a funcionar também como um Showcase INSERRALVES, que 
visa impactar diferentes públicos, gerar maiores níveis de notoriedade e 
atrair novos projetos para a incubadora. Este Showcase incluirá a produ-
ção de conteúdos sobre as atividades desenvolvidas pela INSERRALVES 
e pelas iniciativas empreendedoras em incubação virtual, incluindo um 
showroom virtual.

netWorKinG
Uma vez que um dos eixos estruturantes da atividade da INSERRALVES 
em 2013 será o da dinamização de uma Rede de Incubadoras Criativas na 
Região Norte, o domínio do Networking assumirá, neste contexto, uma 
relevância acrescida.

Neste sentido, e no âmbito da Agenda para o Empreendedorismo nas 
Indústrias Criativas que se encontra em desenvolvimento, será rea-
lizado um trabalho de parceria com outros agentes que atuam neste 
domínio, no sentido de criar ofertas, serviços e dinâmicas colaborati-
vas, que reforcem e qualifiquem o sistema de incubação de negócios 
criativos na Região.

Será ainda dada continuidade ao desenvolvimento de iniciativas de inter-
câmbio de ideias, de exploração de oportunidades de negócio e de parce-
rias com outras incubadoras, bem como com outros públicos, no sentido 
de abrir e articular a INSERRALVES com a sua macro-envolvente.

atiVidades de Promoção das indÚstrias CriatiVas
Terá lugar durante 2013 a quinta edição do evento “Prémio Nacional de 
Indústrias Criativas”, coorganizado com a Unicer/Superbock, Mecenas Ex-
clusivo das Indústrias Criativas em Serralves. À semelhança do que acon-
teceu na última edição, dar-se-á continuidade ao processo de capacitação 
dos concorrentes finalistas e serão realizadas atividades de networking 
envolvendo os participantes.

De forma similar, procurar-se-á reforçar o envolvimento da INSERRALVES 
no concurso POPs - Produtos Originais Portugueses.

Por outro lado, serão realizadas diversas sessões de divulgação dos 
projetos em que a INSERRALVES se encontra envolvida, ao longo da Re-
gião Norte, assim como dois seminários de reflexão sobre as Indústrias 
Criativas.

Através destas atividades, contribuir-se-á para a visibilidade do sector, 
bem como para a identificação e desenvolvimento de iniciativas empresa-
riais com elevado potencial, na área das Indústrias Criativas.
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internaCionaliZação da inserralVes
Tendo em conta o crescente relacionamento internacional da INSERRALVES 
assim como a necessidade de apoiar a internacionalização dos negócios cria-
tivos, será durante o ano de 2013 implementado um conjunto diversificado de 
ações neste domínio, com destaque para as seguintes iniciativas:

•  Continuação da participação nas redes ECBN (European Creati-
ve Business Network) e EICI (European Interest Group on Creative 
Industries), promovendo a execução de atividades em conjunto com 
os restantes membros, alargando a rede de contactos, aumentando a 
respetiva capacidade de intervenção em contextos mais alargados e 
acedendo a dinâmicas e fontes de informação privilegiadas;

•  Organização do Fórum Transfronteiriço de Indústrias Criativas, no 
âmbito do projeto TIC3

•  Criação de uma oferta de Soft Landing, facilitando o processo de 
internacionalização de empreendedores criativos;

•  Organização de uma Missão Empresarial ao mercado Espanhol.

noVas emPresas e ProJetos nas indÚstrias CriatiVas
Para além dos meios habituais de seleção e admissão de novas empre-
sas (Prémio Nacional de Indústrias Criativas e da iniciativa POPs), que 
continuarão a ser importantes referências, será possível a apresentação 
de candidaturas de novos projetos, de forma contínua, através do website 
da INSERRALVES.

Considerando o reposicionamento em curso e o novo foco de ação da 
InSerralves, serão privilegiados projetos em fase de pré-incubação e can-
didaturas de startups em processo de aceleração.

Cluster de indÚstrias CriatiVas
Durante o ano de 2013 a Fundação de Serralves continuará empenhada 
na consolidação do Cluster de Indústrias Criativas da Região Norte, man-
tendo a mesma disponibilidade para o desenvolvimento de atividades em 
conjunto com a ADDICT, IAPMEI, AICEP, CCDR-N, entre outros.

B. inseRRalves - pRoGRaMa  
de inCUBaÇÃo viRtUal
O modelo de incubação virtual que a INSERRALVES se propõe oferecer 
decorre da experiência obtida no apoio aos empreendedores criativos ao 
longo dos últimos 4 anos, bem como do processo de reposicionamento que 
se pretende levar a cabo, no atual contexto de apoio ao empreendedorismo 
nas Indústrias Criativas na Região Norte. Assim, considerando que:

•  No caso particular das indústrias criativas, o espaço físico de incu-
bação que se mostra mais adequado corresponde geralmente a um 
espaço de atelier, workshop ou oficina, capaz de permitir aos empre-
endedores o desenvolvimento in situ das suas atividades criativas;
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•  Considerando, por outro lado, que também neste sector de atividade 
se tem vindo a assistir ao surgimento de novas formas de organização 
do trabalho, seja através de soluções de co-working, de trabalho a 
partir de casa, ou mesmo de utilização temporária de espaço apenas 
para trabalho em equipa e/ou no desenvolvimento de projetos;

•  E, por fim, constatando-se que as maiores necessidades destes em-
preendedores se situam na obtenção de apoio específico em compo-
nentes soft dos seus negócios;

surge como relevante o desenvolvimento de uma oferta de incubação 
virtual, centrada nas áreas onde efetivamente se pode acrescentar valor 
ao trabalho dos empreendedores criativos, bem como responder às suas 
necessidades mais relevantes, complementando assim a oferta de incuba-
ção física que entretanto se tem vindo a multiplicar em toda a Região.

A incubação virtual consiste num modelo de apoio aos empreendedores, 
em que não estando estes localizados/instalados fisicamente na incuba-
dora, podem através dos seus serviços obter apoios diversificados, quer 
de forma virtual (por exemplo, através de suportes eletrónicos), quer de 
forma presencial, participando em atividades e/ou recebendo aconselha-
mento especializado no desenvolvimento dos seus negócios. 

Para além disso, esta modalidade de incubação mostra-se particularmente 
adequada para apoiar iniciativas empresariais em fase de pré-incubação (cuja 
ideia de negócio ainda está em fase de teste e de montagem de modelo de 
negócio), bem como para apoiar startups que necessitam de processos de acele-
ração, no sentido de porem em prática iniciativas visando o seu crescimento de 
forma mais imediata e estruturada. Estas duas abordagens não são geralmente 
asseguradas nas incubadoras tradicionais, que se centram sobretudo no apoio à 
instalação física de empresas durante os seus primeiros anos de atividade.

Assim sendo, a oferta a disponibilizar pela INSERRALVES centrar-se-á, 
por um lado, nos serviços básicos de front-office das iniciativas empresa-
riais incubadas e, por outro lado, na disponibilização de serviços empresa-
riais de apoio. 

reQuisitos de aCesso
Para aceder ao programa de incubação virtual INSERRALVES, os empre-
endedores deverão apresentar uma candidatura para desenvolvimento 
de um projeto na área das Indústrias Criativas, o qual deverá verificar as 
seguintes condições:

Enquadramento do projeto com a Visão e Objetivos da INSERRALVES;

Apresentação de grau de inovação ou diferenciação do negócio;

Perfil empreendedor e inovador do(s) promotor(es)

Condições para gerar Viabilidade Económico-Financeira.
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PraZo de inCuBação
No caso de projetos em pré-incubação, o prazo máximo para a sua perma-
nência na INSERRALVES será de 2 anos, podendo o mesmo ser prorroga-
do, de acordo com a avaliação a realizar quanto ao grau de maturidade e 
desenvolvimento do projeto.

Para projetos de aceleração (empresas já em funcionamento), o prazo de 
incubação será de 1 ano, renovável, sempre que tal se considere necessá-
rio.

C. BalCÃo +CUltURa
Apresentam-se de seguida os elementos que compõem a proposta da 
Fundação de Serralves para a operacionalização da iniciativa “Balcão 
+Cultura”, de acordo com a solicitação apresentada pela Secretaria de 
Estado da Cultura.

Em termos gerais, a abordagem proposta assenta na estruturação de uma 
oferta de serviços que combina uma lógica de One-Stop-Shop, destinada 
a fornecer serviços de atendimento, informação e encaminhamento, com 
uma lógica de plataforma integrada de apoio, que engloba serviços avan-
çados de acompanhamento e capacitação de agentes empreendedores no 
domínio das Indústrias Criativas.

Neste sentido, a proposta agora apresentada incorpora três funções prin-
cipais, concretamente:

•  Front-Office das Indústrias Criativas na Região Norte, ou seja, ponto 
central de contacto e de informação sobre as IC’s;

•  Agente de Comunicação e Envolvimento de Públicos-Alvo, com tare-
fas de divulgação de informação e promoção de iniciativas direciona-
das aos potenciais utilizadores do Balcão, bem como de mobilização 
dos agentes sectoriais relevantes para operacionalização da rede de 
Back-Office de suporte ao mesmo;

•  Espaço de apoio técnico aos agentes empreendedores, quer sejam po-
tenciais empreendedores, empresas ou organizações que atuam nas ICs.

Asseguram-se assim os diferentes layers considerados críticos na oferta 
a disponibilizar, agregando um pack de serviços abrangente, capaz de 
responder às diferentes necessidades da diversificada gama de potenciais 
utilizadores a considerar.

Foram ainda assumidos como pressupostos de funcionamento os seguin-
tes aspetos:

•  A seleção e apoio a 25 projetos por semestre;

•  Um período de 6 meses de apoio em termos de coaching e consultoria;
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•  A focagem nas atividades de capacitação (a formação não será 
considerada);

•  A realização de dois momentos anuais de conferências, com temáti-
cas a definir;

•  A divulgação da iniciativa e das suas ofertas no território (Região Norte).

desCrição da atiVidade a desenVolVer
A figura seguinte discrimina o quadro de atividades que se propõe para o 
Balcão +Cultura. No desenho e conceção das mesmas estiveram, por um 
lado, as solicitações do pedido formulado, a experiência e capital de co-
nhecimento acumulado na atividade da INSERRALVES assim como a ofer-
ta de serviços atualmente disponíveis no apoio às ICs na Região Norte.

Conforme pode ser constatado, a oferta proposta abrange todo o ciclo 
de apoio aos empreendedores e agentes criativos, assumindo-se que o 
Balcão terá dois públicos-alvo principais, concretamente:

Todos os indivíduos e organizações (empresas, associações, instituições 
públicas e privadas, etc.) que pretendam obter informações sobre as ICs;

Promotores de Projetos selecionados para apoio técnico.
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3. pRoJetos  
a desenvolveR  
CoM aUtaRQUias
No desenvolvimento das suas atividades com a Comunidade, a Fundação 
de Serralves tem vindo a aprofundar novas formas de colaboração com 
Autarquias de todo o País, estabelecendo bem-sucedidas parcerias que 
têm permitido o alargamento da rede de acesso e de aproximação das 
populações locais à arte e à cultura.

Para 2013, pretende-se continuar e potenciar estas atividades com as 
Autarquias, desta forma alargando o âmbito geográfico da ação da Fun-
dação, numa ótica de descentralização. 

Dentre as autarquias com as quais Serralves tem vindo a colaborar ao 
longo dos anos, há que destacar as nossas Câmaras Fundadoras:

•  C. M. Funchal

•  C. M. Barcelos

•  C. M. Matosinhos

•  C. M. Ovar

•  C. M. Ponta Delgada

•  C. M. Porto

•  C. M. Póvoa de Varzim

•  C. M. Santa Maria da Feira

•  C. M. Santo Tirso

•  C. M. S. João da Madeira

•  C. M. Viana do Castelo

•  C. M. Vila de Conde

•  C. M. Viseu

 
Relativamente às quais a Fundação assume o compromisso de realização 
de um conjunto de ações associadas a este Estatuto, mediante acordos 
individuais, específicos com cada uma das autarquias. 

De realçar que uma relação duradoura entre um Município Fundador e 
Serralves apresenta sempre um carácter diferenciador e único, desde 
logo pela sua realidade particular, que permite a criação de um projeto 
adaptado às populações locais, com o objetivo de promoção da cultura 
contemporânea e da sensibilização ambiental, parta além das demais 
competências disponibilizadas por Serralves.

De referir que a colaboração da Fundação com cada autarquia se rege por 
um Plano de Atividades, de preferência bianual, que é usualmente esta-
belecido, conjuntamente. Para melhor se articularem as relações entre os 
municípios fundadores e Serralves, a Fundação envia anualmente a todas 
as Câmaras Fundadoras, um conjunto de possíveis ações expositivas, bem 
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como demais atividades culturais e ambientais, para que a autarquia possa 
identificar, dentre a referida oferta, quais as mais ajustadas à sua realidade. 

Dentre as referidas ações destacam-se de seguida as seguintes:

a. ÁReas de atUaÇÃo
eXPosição anual 
Realização de uma grande exposição anual, pensada e adequada a cada 
Autarquia, com obras da Coleção de Serralves ou de outras Coleções em 
depósito no Museu de Arte Contemporânea.

De destacar que, para além das ações expositivas com a sua Coleção, a 
Fundação está também disponível para trabalhar e criar de raiz com as 
autarquias, programas expositivos específicos, sendo estes projetos alvo 
de um orçamento próprio, previamente aprovado pela Câmara Fundadora. 

eduCação
O Serviço Educativo da Fundação de Serralves tem por objetivo sensibili-
zar e motivar os diferentes públicos para as temáticas da arte, da arquite-
tura, do ambiente, da paisagem e da cidadania, integrando momentos de 
formação, de partilha de conhecimentos, emoções e valores, que estimu-
lam uma aproximação crítica e criativa à cultura contemporânea, poten-
ciando a fruição de um espaço com características singulares. 

É por isso objetivo do Serviço Educativo propor ao público modos de 
expandir e aprofundar este contacto, assente em ações pedagogicamente 
orientadas e de longo prazo, que procuram intensificar a relação estabe-
lecida com a comunidade e incentivar a criação de hábitos culturais.

Nesse sentido, o Serviço Educativo dinamiza um programa, dirigido à 
comunidade escolar e ao público em geral, o qual oferece como ativida-
des centrais as visitas, as oficinas, os cursos e os debates. A criação de 
parcerias a nível nacional e internacional com entidades que partilham 
interesses comuns neste âmbito, como é o caso das nossas Câmaras Fun-
dadoras, é objetivo central na intervenção do Serviço Educativo.

Com este enquadramento, são as seguintes as ações possíveis realizar 
conjuntamente com as nossas Câmaras Fundadoras:

•  Programa complementar às exposições produzidas por Serralves:

•  Ação de Formação - Por cada exposição que a Fundação realize 
no Município, elementos do Serviço Educativo de Serralves, 
devidamente habilitados, deslocam-se à Câmara Fundadora e 
promovem uma ação de formação que visa habilitar os técnicos da 
autarquia e/ou professores das escolas locais a promoverem, por 
si, visitas e oficinas escolares e a dinamizarem o relacionamento 
com escolas do Município e demais visitantes da exposição;

•  Dossiers Pedagógicos - O Serviço Educativo de Serralves cria 
dossiers, dirigidos aos referidos técnicos dos serviços educativos 
e professores das escolas locais, que servirão de suporte para que 
os próprios possam, de uma forma autónoma, dinamizar localmen-
te as ações mencionadas em 1;

•  Visitas audioguiadas - Sempre que aplicável à natureza da 
exposição em causa, compete também ao Serviço Educativo criar 
conteúdos a incluir em equipamentos audioguias que possam 
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ser disponibilizados nos espaços expositivos e que, dessa forma, 
igualmente contribuam para um mais fácil acesso aos conteúdos 
expositivos.

•  A autarquia Fundadora tem ainda acesso a informação e condições 
privilegiadas no âmbito dos programas que a Fundação estabelece e 
desenvolve através do Serviço Educativo, dirigindo-se a um público 
que se estende do pré-escolar ao ensino secundário. 

sensiBiliZação e Formação de PÚBliCos

Ainda no âmbito da sua Missão, a Fundação realiza um vasto conjunto 
de programas, dos quais os nossos Municípios Fundadores beneficiam de 
informação, no sentido do seu envolvimento:

•  Comemorações de Dias Especiais 

•  “serralves em Festa” - O nosso grande evento anual “Serralves 
em Festa” decorre habitualmente no primeiro fim de semana de 
Junho, desde 2004, ao longo de 40 horas seguidas (entre as 8h00 
de Sábado até às 24h00 de Domingo).  
Pela dinâmica que um evento desta natureza origina, constitui 
uma oportunidade para as nossas Câmaras Fundadoras propor-
cionarem aos seus munícipes uma vinda ao evento, para além da 
possibilidade de participação, em condições a definir, de livreiros e 
artesões locais na Feira do Livro e na Feira de Artesanato Urbano, 
ambas promovidas na referida ocasião.

•  Festa do outono - No último Domingo de Setembro festejamos 
a chegada da nova estação no Parque, ocasião novamente para, 
se os municípios fundadores assim o entenderem, e em condições 
a definir, proporem aos seus agentes locais a participação neste 
evento com a venda de publicações, de produtos biológicos ou 
artesanato urbano.

reFleXão soBre a soCiedade ContemPorÂnea
A Fundação promove fóruns de reflexão e debate sobre variados temas, 
sob a forma de cursos, seminários, colóquios e demais ações, com condi-
ções diversas de acesso, relativamente aos quais Serralves tem convidado 
os seus Municípios Fundadores a participar. 

indÚstrias CriatiVas
Pela reconhecida e já demonstrada importância que as indústrias criati-
vas têm representado para o tecido empresarial internacional e também 
nacional, Serralves tem procurado, há quase 10 anos, ser motor de refle-
xão e desenvolvimento em torno desta área.

Antecipando uma partilha de princípios e objetivos, é neste enquadra-
mento que propomos que todos os nossos Municípios Fundadores ad-
quiram o estatuto de “Parceiro” no desenvolvimento de projetos na área 
das Indústrias Criativas, disponibilizando-se Serralves a prestar apoio 
e consultadoria neste âmbito, nomeadamente através de realização de 
visitas do responsável pela vertente das Indústrias Criativas de Serralves, 
aconselhamento e partilha de boas práticas, apoio na definição de uma 
política de apoio a incubadoras, auxílio no desenvolvimento de ativida-
des de networking e de inserção em redes (nacionais e internacionais) 
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de incubadoras de indústrias criativas, para além da possibilidade das 
Câmaras Fundadoras participarem em fóruns de discussão e debate, bem 
como noutros projetos que Serralves venha a promover nesta área e que 
divulgue oportunamente.

Formação 
• “arte a la carte” - O Serviço Educativo preparou um conjunto diver-

sificado de oficinas a realizar em diversos espaços dos Municípios 
(Museus, Centros de Arte, Bibliotecas, etc.), que desta forma poderão 
disponibilizar aos seus munícipes, por um valor previamente acorda-
do, atividades orientadas por monitores de Serralves. 
O público – alvo destas ações é diversificado (crianças, adolescentes 
e adultos) e decorrerão, em média, ao longo de cerca de 3 horas. 
Desta forma se pretende responder aos pedidos, avulsos, que nos 
têm chegado de várias Câmaras no sentido de realizarmos pontual-
mente ações educativas, nas mais diversas áreas de competência de 
Serralves. 

• “Parque a la carte” - Para 2013 propomos a realização de uma ação 
de formação mais vocacionada para a vertente ambiental e de conser-
vação e gestão do património, nomeadamente o Jardim Histórico e 
edifícios, em que será igualmente dado relevo ao Parque de Serralves 
e aos programas educativos associados a esta vertente de atuação da 
Fundação, sempre tomando como referência o caso de Serralves.

Candidaturas
Porque se reconhece que o financiamento público é insuficiente para 
a realização dos diversos projetos que as autarquias se propõem reali-
zar, Serralves tem procurado apoiar os Municípios no sentido de serem 
exploradas possíveis fontes de financiamento comunitário em função da 
natureza do(s) projeto(s) pretendido implementar.

PlataForma de estÁGios de arQuitetura PaisaGista
Reconhecendo a necessidade dos Municípios Fundadores nesta vertente, 
a Fundação propõe-se promover o estabelecimento de uma relação mais 
próxima entre as Câmaras e a Universidade. Desta forma pretende-se 
agilizar um primeiro acesso dos estagiários ao exercício da sua atividade 
em contexto laboral, devidamente supervisionado, beneficiando as Câma-
ras não só da prestação do estagiário em si, mas da própria Universidade 
que, através dos respetivos responsáveis de estágio, acompanhará as 
atividades que vierem a ser realizadas.

estudo soBre o imPaCto de açÕes das autarQuias 
no teCido Cultural
Em 2013 serão conhecidos os resultados da investigação realizada ao 
longo de 2011 e 2012 pelo investigador Dr. Manuel Gama, professor do Ins-
tituto Politécnico de Viana do Castelo, que se prendeu, em particular, com 
a relação de Serralves com as autarquias, de que se destacam as nossas 
Câmaras Fundadoras, e sobre qual o impacto das suas ações no territó-
rio. Este Doutoramento em “Estudos Culturais” beneficia de uma Bolsa 
Individual atribuída pela FCT e está sujeito ao tema “Políticas Culturais: 
Iniciativas Públicas, Parcerias Privadas, Redes e Públicos “.
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BiBlioteCas 
Na sequência da celebração de protocolos neste âmbito, ao longo de 2013 
fomentar-se-ão ações de permuta/oferta de publicações às Bibliotecas 
Municipais.

assessoria Cultural
A pedido de várias autarquias, a Fundação tem vindo a prestar assessoria 
nas mais diversas áreas:

•  Formação pedagógica de agentes na área da arte contemporânea;

•  Organização de estágios de formação na área educativa;

•  Prestação de consultadoria na área da arte contemporânea;

•  Realização de cursos de gestão cultural para os seus colaboradores;

•  Prestação de consultadoria na área de manutenção e conservação 
de espaços públicos verdes;

•  A conceção e organização de ações de sensibilização ambiental nos 
espaços verdes das autarquias;

•  A conceção e organização de colóquios/seminários sobre temas 
ambientais;

•  Promoção de ações de formação para técnicos de jardinagem;

•  Desenvolvimento de programas que visam a inclusão social das 
populações mais desfavorecidas; 

•  Disponibilizar apoio técnico na área museológica e ambiental.

site
Pretende-se criar no site da Fundação um campo autónomo dedicado a 
esta área de atuação de Serralves, desta forma dando unidade e coe-
rência às ações várias que Serralves promove junto das suas Câmaras 
Fundadoras.

Voluntariado sÉnior
Enquadrado no contexto do envelhecimento ativo enquanto prioridade 
política, o Projeto “Serralves na Comunidade – Voluntariado Sénior”, 
poderá tornar-se um modelo e ser replicado por outras entidades ou nou-
tros contextos, de que se destacam as nossas Câmaras Fundadoras, caso 
as mesmas assim o pretendam.
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4. MaRKetinG 
e polÍtiCa de 
CoMUniCaÇÃo
4.1. MaRKetinG
Serralves é uma das marcas mais fortes no âmbito da cultura em Por-
tugal, segundo o estudo de públicos da EGP. A sua força advém de três 
ordens de fatores/pontos fortes:

•  Grande notoriedade devido ao elevado grau de reconhecimento.

•  Imagem forte assente num conjunto de atributos favoráveis e distintivos.

•  Elevado envolvimento dos seus públicos, quer do ponto de vista 
racional quer emocional.

No âmbito dos equipamentos culturais do Norte de Portugal, Serralves é 
dos que apresenta mais visibilidade e maior credibilidade. 

No contexto específico de Serralves e em termos de notoriedade espontâ-
nea, o Parque é o espaço top of mind seguido de muito perto, do Museu e, 
a maior distância, da Casa.

Um dos fatores que mais contribui para a notoriedade de Serralves são as 
exposições de grande impacto no público:

A característica mais distintiva de Serralves é a arquitetura e a beleza dos 
espaços, seguida da qualidade da oferta cultural, a sua diversidade e a 
concentração num único espaço.  

Um dos traços mais salientes é o facto do público frequentador declarar 
maioritariamente que aquilo que o leva a Serralves é a possibilidade de 
desfrutar o espaço como um todo. Ainda no que respeita às exposições, o 
público declara que nos últimos anos se nota a falta de exposições emble-
máticas com artistas de grande notoriedade e prestígio. 

A comunicação realizada é considerada muito boa. É classificada como 
eficaz ou muito eficaz por mais de 90% dos frequentadores e por quase 
metade dos não frequentadores.

Veicular a ideia de uma instituição viva, inovadora e com atividades em 
diversas áreas é também crítico e permitirá atingir mais segmentos de 
público de uma forma mais eficaz e possibilitar aumentar a frequência da 
visita. É de salientar que quase metade dos frequentadores de Serralves 
visitam a Instituição mais do que uma vez por mês.

Num cenário de redução do nível de atividade, trabalhar a experiência do 
visitante em Serralves e no ciclo de contacto com a Fundação, alavancar a 
ligação com os públicos na Coleção e Património, serão linhas de atuação 
críticas para se manter a aura de inovação, popularidade, credibilidade e 
de instituição acolhedora que Serralves tem. 
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Foi com base nestas ideias que se definiram os objetivos estratégicos para 
este ano e possivelmente para os anos vindouros.

A Fundação de Serralves, num contexto de forte restrições orçamentais 
irá desenvolver a sua atuação com vista a:

•  Maximizar a notoriedade espontânea e impacto da instituição e das 
atividades por si promovidas nos públicos residentes e turistas nacio-
nais e estrangeiros;

•  Aumentar o nível de envolvimento dos públicos com a Fundação, o 
seu Património e atividades;

•  Incrementar a autonomia financeira e sustentabilidade económica 
da Fundação, de forma a compensar as perdas na dotação orçamental 
do estado. 

4.2. iMpRensa – polÍtiCa 
de CoMUniCaÇÃo
Em 2013 a Fundação continuará a trabalhar no seu objetivo estratégico 
de comunicar eficaz e proactivamente junto da comunicação social (e 
através desta, junto dos públicos nacionais e internacionais) as atividades 
da Fundação de Serralves nas suas múltiplas áreas de atuação. 

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, pretende-se con-
centrar esforços sobretudo na imprensa estrangeira, de forma a continu-
ar a afirmar Serralves como uma marca de referência internacional. 

É essencial informar os media sobre as atividades levadas a cabo pela 
Fundação, mas também garantir que o tratamento editorial que conferem 
a Serralves continua a ser positivo, como tem vindo a acontecer na esma-
gadora maioria dos casos. Manter o nível de favorabilidade das notícias 
publicadas por Serralves é um dos grandes desafios para 2013. 

A concretização deste objetivo estratégico passa pelos seguintes eixos 
fundamentais:

•  Manter os valores anuais de referências na comunicação social 
(AEV - Advertising Equivalent Value). A conjuntura económica adversa 
que continuaremos a enfrentar ao longo de 2013 está já a refletir-se 
nos meios de comunicação social de todo o mundo, o que pode levar 
a uma diminuição do seu número e à produção de menos conteúdos 
noticiosos. Ainda assim, e à semelhança do que aconteceu em 2012, 
serão levados a cabo todos os esforços para que este fator não se 
reflita negativamente nos resultados quantitativos de Serralves ao 
nível de AEV. 

•  Pôr em prática um plano de ação agressivo no sentido de garantir 
referências relevantes e criar relações fortes com a imprensa interna-
cional especializada em arte e com a imprensa internacional genera-
lista mais importante. Este plano de ação desenvolve-se a dois níveis. 
Por um lado, será feito (como até aqui) o envio atempado e regular de 
informação sobre as atividades de Serralves a todos os jornalistas e 
críticos estrangeiros relevantes. Por outro lado, para todas as ativi-
dades com potencial internacional, continuarão a ser feitos convites 
a esses contactos para que se desloquem a Serralves, garantindo a 
publicação imediata de notícias sobre Serralves nos media internacio-
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nais e também a fidelização destes contactos, o que potencia referên-
cias futuras. A este nível, é de sublinhar que Serralves já integra o gru-
po das instituições internacionais que são regularmente contactadas 
pelos principais media especializados em arte, no sentido de fornecer 
a sua agenda de atividades e os seus destaques de programação para 
publicação. Este é um sinal inequívoco da importância crescente de 
Serralves no plano da imprensa internacional.

•  Negociar ativamente parcerias-media para eventos específicos com 
órgãos de comunicação selecionados. Esta estratégia tem vindo a 
revelar-se cada vez mais positiva, uma vez que permite obter uma 
cobertura noticiosa alargada e garantir, na grande maioria dos casos, 
um tratamento editorial muito favorável.

•  Continuar a divulgar intensivamente as Exposições: as que se 
realizam no Museu, as que integram o programa de itinerâncias de 
Serralves, mas também as que resultam de parcerias com instituições 
estrangeiras congéneres, uma vez que são fontes importantes de 
notícias na imprensa dos países onde se realizam. 

•  Evidenciar junto da imprensa o carácter transversal e multidis-
ciplinar e a relevância social da atuação de Serralves, através da 
comunicação de atividades ligadas ao Parque, ao Serviço Educativo 
e também das Conferências e Colóquios organizados pela Fundação. 
Desta forma, Serralves garante um lugar de destaque não só ao nível 
da arte mas também nas áreas da ecologia, do ambiente, da educação, 
da reflexão e do debate de ideias. 

•  Consolidar na sociedade portuguesa a visão de Serralves como 
agente económico com um impacto muito relevante na economia da 
região norte e do país.
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5. atividades 
de sUpoRte
5.1. ReCURsos HUManos
As Pessoas nas organizações constituem um recurso fundamental para o 
seu sucesso, assim a área dos Recursos Humanos em Serralves é encara-
da como essencial, estando a sua atuação em linha com o Plano estraté-
gico da Fundação. 

Nunca é demais enfatizar a importância do enquadramento estratégi-
co na gestão em geral e na gestão da área cultural, em particular. Isto 
porque o enquadramento estratégico, tendo como horizonte o longo 
prazo, declina-se, a um nível mais executivo, através dos objetivos anuais, 
que permitem consubstanciar a Missão, cumprir a Visão e respeitar os 
Valores, gerando uma sintonia em toda a organização que dessa forma se 
encontra alinhada e consonante com esse enquadramento.  

Área orientada para as Pessoas e com visão estratégica, entende a orga-
nização de forma transversal percebendo a cultura e clima organizacio-
nais, procura ter a capacidade de antecipação na resolução de problemas. 

Com vista à melhoria do ambiente social dentro da Fundação de Serral-
ves, os Recursos Humanos procuram inserir programas de qualidade de 
vida no trabalho, organizando ações que permitam uma sintonia do bem-
estar com o aumento da eficácia e eficiência organizacional. 

Compete aos Recursos Humanos procurar avaliar o grau de adequação e 
satisfação das pessoas em relação aos regulamentos, às regras, aos pro-
cedimentos, às recompensas, ao espírito de grupo e ao apoio dos superio-
res. A sua atuação traduz-se numa auditoria/assessoria permanente, mais 
ou menos formal, que é feita através dum acompanhamento constante a 
todo o quadro de pessoal.

Trabalhar em Serralves significa trabalhar numa organização que privi-
legia o trabalho em equipa, que promove a coordenação das atividades 
segundo um interesse comum – cumprimento da sua Missão - onde se 
cruzam competências nas mais diversas áreas disciplinares, sendo que, 
num cenário de grandes desafios como os que atualmente se experimen-
tam, o estabelecimento de metas é essencial.

A Fundação valoriza a conduta ética e de rigor profissional ao entusiasmo e 
iniciativa, avaliando o desempenho individual, se bem que integrado em traba-
lho de equipa. Promovendo o desenvolvimento das competências e o mérito, 
Serralves assume responsabilidades sociais e ambientais, incorporadas aliás na 
sua Missão e nas funções diversas que a cada colaborador cabem.

a. plano de aÇÃo paRa 2013

CondiçÕes de traBalho
Promover e garantir, continuamente, a melhoria das condições físicas, 
ambientais, infraestruturais e relacionais de trabalho.
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aColhimento
Pelo aspeto decisivo que um processo desta natureza assume, continu-
aremos a procurar melhorá-lo formando os novos colaboradores para a 
utilização das ferramentas de gestão corrente disponíveis internamente, 
na intranet, apresentando-os às diversas áreas da Fundação. Assim, num 
primeiro contacto com a instituição, compete aos Recursos Humanos dar 
a conhecer duma forma precisa a instituição, contribuindo para a inte-
riorização da nossa cultura e respetivos valores, potenciando assim uma 
melhor e mais rápida integração em Serralves. 

Para o efeito é decisiva a realização de uma sessão de integração abran-
gente e a disponibilização de elementos vários, todos compilados na 
intranet, de que se destacam o Código de Conduta de Serralves.

açÕes de Coesão interna
Implementar ações pontuais, com carácter continuado, que promovam e 
reforcem o clima social e motivacional da equipa de Serralves, que visam 
o reforço da coesão interna.

Dentre as ações de coesão interna destaca-se um novo programa, para 
2013, que designamos por “Espírito de Equipa” e que pretende contribuir 
para uma melhoria do clima organizacional de Serralves e para um maior 
entrosamento entre colaboradores.

Assim, uma vez por mês, de preferência, será organizado pelos Recur-
sos Humanos em articulação com os demais Serviços de Serralves, a 
propósito de algum tarefa concreta do seu dia-a-dia, uma ação em que 
os colaboradores que assim o entendam, possam assistir e/ou participar, 
conforme o caso.

Desta forma todos podemos melhor perceber a realidade dos demais, os 
seus êxitos, dificuldades e constrangimentos e, dessa forma, se espera 
poder contribuir para que, num registo não formal, se proporcionem mo-
mentos de convívio e de aprendizagem.

Formação
Pretende reforçar-se as oportunidades para desenvolvimento de todos os 
colaboradores, desde logo através da implementação de um conjunto de 
ações de formação, desta forma contribuindo para:

•  Alinhar as necessidades formativas com a estratégia da instituição;

•  Incentivar a atualização profissional dos colaboradores e a sua motivação;

•  Enquadrar as necessidades manifestadas;

•  Fomentar a partilha de conhecimentos e experiências;

•  Desenvolver capacidades, competências, saberes e atuações.

De facto, também nesta vertente, a Fundação considera que o papel que 
desempenha ao nível da transferência de conhecimento é muito significa-
tivo e importante para a reputação de Serralves junto dos seus inúmeros 
stakeholders.

Assim, neste âmbito propõe-se realizar ações de:
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Formação externa

•  Participação de colaboradores em ações de formação externas e em 
fóruns específicos para determinadas áreas de atuação, recorrendo e 
explorando as possibilidades de programas europeus que financiem 
formação contínua, visitas e intercâmbios;

•  Realização de ações de formação na componente comportamental;

•  Atualização e desenvolvimento de formação académica.

Formação interna
Porque Serralves cria valor de forma sustentada através de uma cultu-
ra que valoriza a alta performance e o espírito de colaboração entre as 
equipas, e em face dos inúmeros convites dirigidos a vários colaboradores 
para participação em seminários, conferências e colóquios externos, a 
Fundação irá intensificar o projeto-piloto que desde 2011 permitiu a reali-
zação de alguns módulos de formação, originando o início da criação de 
um grupo de formadores internos.

Esta Acão tem como primeiro objetivo a formação contínua dos colabora-
dores da Fundação, de uma forma alinhada e consistente com os Valores 
orientadores da ação da instituição, sempre em cumprimento da sua Missão. 

Serão realizadas 4 ações de sensibilização, dirigidas e adequadas aos 
diversos segmentos de colaboradores, tomando por base o Sistema de 
Gestão de Informação, disponível na intranet através do SharePoint. Inti-
mamente relacionado com as ações ao nível da Qualidade, aquilo que se 
pretende ao longo de 2013 é, melhor dar a conhecer as várias disposições 
constantes do SGI e, em consequência, reforçar a produtividade interna, 
envolvendo e motivando os colaboradores neste processo.

sharePoint
Reconhecendo a importância desta ferramenta na pronta e eficiente 
comunicação interdepartamental, são as seguintes as ações propostas 
realizar ao longo de 2013:

•  Manter atualizada a regulamentação relacionada com a área dos 
Recursos Humanos disponibilizada no Sharepoint;

•  Aperfeiçoar e dinamizar a comunicação interna através do Sha-
repoint, disponível numa área acessível a todos os colaboradores, 
através da qual são apresentadas sugestões de melhoria/de ações na 
área dos recursos humanos, nomeadamente:

•  Sugestões: em que cada colaborador possa sugerir melhorias 
no funcionamento do seu serviço ou da própria Fundação e ainda 
momentos de convívio. 

•  Poupança: em que cada colaborador possa propor medidas que 
permitam poupar – neste caso deverá ser previsto um prémio fi-
nanceiro indexado ao ganho que se obtenha a partir daí (a definir);

•  Jornal Interno – em que todos possam dar notícias e partilhar 
acontecimentos;

•  Protocolos - Identificação das condições dos protocolos em vigor 
que conferem aos colaboradores regalias.



100

•  Financiamentos Comunitários – disponibilização de informação 
atualizada sobre os Avisos de concurso abertos e criação de fichas 
de projeto em que seja possível, sistematicamente, analisar o pon-
to de situação de cada candidatura;

•  Calendário - Identificação de todas as atividades que Serralves 
promove nas suas várias áreas de atividade. 

ClariFiCar resPonsaBilidades e tareFas  
dos ColaBoradores
Adequar de forma permanente, o Manual de Funções, ajustando as 
funções atribuídas aos colaboradores às suas competências e às reais 
necessidades da Fundação de Serralves, promovendo assim um melhor 
desempenho organizacional.

indiCadores de PerFormanCe
Atualizar, de forma periódica, os principais indicadores de performan-
ce ao nível dos Recursos Humanos, nomeadamente: demográficos, de 
atracão, de recrutamento e integração, de formação e desenvolvimento, 
de remuneração e benefícios, de clima e cultura, Comunicação Interna, 
Retenção de talento, de tempo de trabalho, de Saúde, Higiene & Seguran-
ça no Trabalho, de Gestão Administrativa e Indicadores globais).

aValiação de desemPenho
Realizar, anualmente, o processo de avaliação do desempenho dos Cola-
boradores da Fundação, que se considera fundamental de modo a retratar 
e avaliar de forma fidedigna, objetiva e equitativa o desempenho passado 
do Colaborador, assim como fornecer orientações para o futuro, clarifi-
cando o que de facto se espera dele, de forma a potenciar melhorias na 
sua produtividade, motivação e integração dentro da Fundação.

erP 
Adequar permanentemente os desenvolvimentos implementados nos 
anos de 2011 e 2012, nomeadamente a gestão dos processos: Informação 
Individual dos Colaboradores, Recrutamento e Seleção, Formação, De-
senvolvimento de Competências, Avaliação de Desempenho, Medicina no 
Trabalho, Orçamento e Indicadores de Performance.   

meio aCadÉmiCo
Reforçar a já existente política de aproximação permanente ao meio 
académico, com a celebração de protocolos de estágio e investigação 
com diversos estabelecimentos de ensino, nas mais diversas áreas de 
atividade de Serralves. Desta forma pretende-se alcançar soluções inova-
doras incorporando conhecimentos tecnológicos e científicos, formação 
profissional e consultoria especializada.
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5.2. pRoGRaMa de 
volUntaRiado 
O “voluntariado cultural é um dos sectores emergentes em Portugal”, 
segundo palavras da Presidente do Conselho Nacional da Promoção do 
Voluntariado, Elza Chambel, sector esse que tem vindo a ganhar alguma 
expressão no nosso país, sendo Serralves um exemplo disso mesmo.

A Fundação de Serralves acredita que a sua cultura institucional, a par 
do entusiasmo e empenho de todos os que participam neste projeto, é 
um dos seus principais ativos e motor do seu desenvolvimento. De facto, 
Serralves considera que tem um papel relevante na implementação de 
atividades voluntárias múltiplas junto da comunidade, desde logo em 
face do avultado número de interessados em participar nos Programas 
que anualmente vão sendo realizados. Nesse sentido, temos procurado 
fomentar o sentido de responsabilidade social e o espírito de solidarie-
dade, sempre defendendo que ser um cidadão ativo e solidário e estar 
disponível para os outros são formas de estar integrado na comunidade.

O Voluntariado tem-se revelado um eixo central na ação desenvolvida 
com a comunidade, com vista a incentivar a participação, o conhecimento 
e o gosto pela fruição dos espaços culturais. Já com um Programa de 
Voluntariado sólido e credível, a Fundação de Serralves pretende reunir 
as condições para, através do projeto “Serralves na Comunidade – Vo-
luntariado Sénior”, dinamizar, ao longo de 2013, um novo projeto e novas 
áreas/atividades de voluntariado, criando um programa especificamente 
dedicado ao Voluntariado Sénior.

Ainda em 2013, propomo-nos reforçar o nosso plano de ação nesta área, 
continuando com o programa de voluntariado externo, desde logo com 
vista ao suporte de iniciativas transversais a toda a instituição e muito 
exigentes a todos os níveis, como forma de dinamizar e incentivar o en-
volvimento da sociedade civil no desenvolvimento de serviço público, na 
área da cultura, de que se destacam as comemorações de dias especiais, 
como sejam o “Serralves em Festa” e a “Festa do Outono”.

Em paralelo, e já numa ótica de responsabilidade social, Serralves con-
tinuará a promover e fomentar um espírito de solidariedade e de boas 
práticas junto dos seus colaboradores.

a. volUntaRiado eXteRno
Desde a criação da Fundação, a inserção na Comunidade foi assumida 
como intrínseca à natureza da instituição, daí a aposta no Voluntariado, 
como uma forma de envolvimento privilegiado da comunidade. Imple-
mentado em 2002, o Programa de Voluntariado traduz uma abertura da 
instituição à sociedade, baseando-se nos princípios da participação, da 
solidariedade e cooperação, da complementaridade e gratuitidade, entre 
outros. 

A coordenação e gestão do Programa de Voluntariado de Serralves passa 
pelas seguintes fases:

•  Elaboração dos perfis de posto, especificando as funções que os 
voluntários irão desempenhar;

•  Divulgação dos projetos de voluntariado, nomeadamente junto da 
base de dados de voluntários, no site da Fundação, na página de Ser-
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ralves no Facebook e na Bolsa de Voluntariado/Volunteerbook;

•  Recrutamento, seleção (entrevistas) e acolhimento dos voluntários;

•  Formação e preparação dos voluntários;

•  Orientação, motivação e reconhecimento dos voluntários, nome-
adamente através da promoção de momentos de encontro anuais 
entre os voluntários, de que destacamos o Encontro de Voluntários 
de Serralves realizado a 5 de Dezembro de cada ano, um momento de 
convívio muito gratificante para ambas as partes;

•  Monitorização e avaliação dos resultados dos programas implementados.

•  São os seguintes os objetivos para 2013 nesta área:

•  Dinamização e divulgação do voluntariado, interpelando a comuni-
dade a participar no Projeto de Serralves, nomeadamente diversifican-
do os seus destinatários e as áreas abrangidas, através da implemen-
tação do Projeto “Serralves na Comunidade – Voluntariado Sénior”;

•  Atualização de documentação do Programa de Voluntariado nomea-
damente Regulamento, Manual de Acolhimento, entre outros;

•  Promoção de maior formação dos voluntários, nomeadamente de 
carácter geral sobre o programa de voluntariado e ainda de carácter 
comportamental (como lidar com o público, comunicação…), assim 
como específico sobre o projeto em que estará envolvido; 

•  Consolidação do Programa de Voluntariado de Serralves através da 
formalização de uma parceria com a Escola de Voluntariado – Pista 
Mágica, para consultoria a nível de voluntariado, em termos de melho-
ria da imagem do Programa de Voluntariado de Serralves, do conhe-
cimento de outras realidades internacionais em que o voluntariado 
cultural já assume uma expressão significativa (como os EUA), assim 
como exploração de novas formas de reconhecimento do apoio dados 
pelos voluntários;

•  Fidelização e motivação dos voluntários, nomeadamente através da 
realização de momentos de convívio como a participação em visi-
tas guiadas às Exposições e o Encontro Anual de Voluntários, entre 
outras;

•  Monitorização e avaliação do Voluntariado através da realização 
de inquéritos aos próprios voluntários e demonstração do impacto 
económico do voluntariado;

•  Pesquisa de boas práticas e modelos a adotar.

serralVes na Comunidade – Voluntariado sÉnior
Já com um Programa de Voluntariado sólido e credível e no âmbito do 
Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, 
a Fundação de Serralves promoverá, ainda no último trimestre de 2012, 
ao arranque e dinamização de um novo projeto e novas áreas/ativida-
des de voluntariado, criando um programa especificamente dedicado ao 
Voluntariado Sénior, pretendendo contribuir para alterar a mentalidade 
referida e promover uma cultura de envelhecimento ativo.

Nesse sentido, a Fundação de Serralves identificou o público sénior como 
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potencial mediador do encontro entre o Projeto Serralves e a sociedade 
civil, pretendendo, por isso, consolidar, ao longo de 2013, um projeto de 
envolvimento de seniores, de modo a promover o diálogo intergeracional, 
a partilha de experiências, o trabalho em equipa, bem como o exercício de 
uma cidadania ativa, criativa e empreendedora.

O projeto integrará ações de natureza diversificada, que envolverão dife-
rentes tipologias de voluntariado, com diversos objetivos e público-alvo, 
com especial incidência, para além das Indústrias Criativas, nas áreas do 
Serviço Educativo, do Parque e da Biblioteca de Serralves:

•  Serviço Educativo – a Fundação de Serralves tem vindo a desen-
volver uma atividade continuada no domínio da sensibilização e 
formação de públicos para a arte e para o ambiente, com particular 
ênfase no público infantil e juvenil, oferecendo atividades inovadoras, 
apelativas e ajustadas aos diferentes grupos de idade. Os voluntários 
poderão dar apoio ao nível do acolhimento dos grupos escolares, as-
sim como nas atividades propriamente ditas, melhorando, sem dúvida, 
o serviço que é prestado tanto à comunidade escolar como às famílias;

•  Parque de Serralves – continuando a afirmar-se como um dos 
lugares verdes mais marcantes e procurados na cidade, o próprio 
Parque de Serralves configura-se como um espaço privilegiado de 
aprendizagens que integram programas de educação ambiental e 
artística assentes em valores como o da formação para a cidadania. 
Os Voluntários poderão colaborar dando apoio ao nível de atividades 
de educação ambiental (como por exemplo as hortas pedagógicas e o 
jardim das aromáticas) e, também, na manutenção propriamente dita 
dos jardins;

•  Biblioteca de Serralves – sendo uma biblioteca especializada ao 
serviço da investigação necessária à programação e às atividades 
desenvolvidas pela Direção do Museu e pela Direção do Parque. Os 
Voluntários poderão dar apoio ao nível do acolhimento do público, 
na sua maioria investigadores, criadores, críticos de arte, arquitetos, 
assim como estudantes universitários e dos cursos médios das áreas 
artísticas. Poderão também dar apoio ao nível da organização do 
arquivo que se encontra na Biblioteca ou até ao nível da catalogação, 
caso possuam formação ou experiência nessa área.

Na vertente das Indústrias Criativas, o seu foco operacional irá centrar-
se no desenvolvimento de atividades de aconselhamento empresarial 
voluntário, assim como no envolvimento dos voluntários na cocriação 
dessas atividades. As atividades a desenvolver envolverão ações de 
aconselhamento individual, iniciativas de networking, workshops, sessões 
de capacitação e eventos. O carácter de cocriação do projeto deixa em 
aberto a criação de outras ações, que serão concebidas e desenvolvidas 
com os voluntários, ao longo do próprio projeto.

B. ResponsaBilidade soCial
Em 2013, será reforçada a dinamização de iniciativas no âmbito da Res-
ponsabilidade Social de Serralves: Colheitas de Sangue, Natal Solidário, 
Campanhas de solidariedade, entre outras.

Estas ações serão complementadas por ações de sensibilização de todos 
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os colaboradores para a importância do voluntariado no apoio à realiza-
ção das atividades da instituição.

Esta integração voluntária de preocupações sociais será também alargada 
para as preocupações ambientais nas operações quotidianas da instituição, 
já que Serralves se encontra a desenvolver/implementar um projeto de 
certificação ambiental que visa uma melhoria global dos comportamentos 
sociais em matéria ambiental, gerindo os impactos sociais e ambientais da 
instituição e contribuindo para a sociedade de forma positiva.

5.3. aMBiente, QUalidade e 
seGURanÇa

a. aMBiente
ProCesso de CertiFiCação amBiental
A Fundação de Serralves tem assumido, desde a sua génese uma proac-
tiva atitude face ao ambiente. É disso mesmo mais um exemplo o projeto 
de Certificação Ambiental que tem vindo a ser implementado desde 2011 
e que em 2013 se antecipa venha a culminar com a respetiva certificação.

Trata-se de um projeto inovador em Portugal na área cultural através do 
qual se pretende obter o registo da Fundação no Sistema Comunitário de 
Ecogestão e Auditoria (EMAS).

Naturalmente que este processo se encontra alinhado com os compromis-
sos da Fundação nesta vertente, inscritos na sua Política Ambiental:

•  Melhorar de forma continuada o seu desempenho ambiental, recor-
rendo a práticas de eficiência na utilização de recursos, de prevenção 
da poluição e de controlo dos impactes ambientais da sua atividade;

•  Garantir o cumprimento da legislação ambiental e outros requisitos 
subscritos;

•  Maximizar a proteção da biodiversidade e da paisagem de Serralves;

•  Definir um conjunto de objetivos ambientais que incluam o desen-
volvimento de ações para a minimização da utilização de recursos, 
para a prevenção da geração de poluição, e para a divulgação às 
partes interessadas;

•  Exercer uma influência proactiva no desenvolvimento da relação 
do homem com o ambiente junto dos diversos públicos que visitam 
Serralves e que participam nas suas iniciativas; integrar requisitos 
de ambiente e práticas de eco-eficiência na relação com as partes 
interessadas.

desemPenho amBiental
A melhoria do desempenho ambiental tem sido ao longo dos anos uma 
constante preocupação da Fundação de Serralves, acrescida agora com o 
projeto de Certificação Ambiental.
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energia
Serralves procura desenvolver a sua atividade utilizando critérios de 
racionalidade ecológica e financeira, de forma a reduzir igualmente as 
emissões dos gases com efeito de estufa e os consumos energéticos e 
respetiva fatura.

Em 2012 reforçaram-se, os já significativos, esforços de sensibilização de todos 
os colaboradores, no âmbito do seu sistema de gestão ambiental, quer ao nível 
de colocação de sinalética interna quer ao nível de ações de formação.

Em 2013, a Fundação continuará atenta, procurando realizar todas as ações 
compatíveis com o seu orçamento que permitam melhorar o seu desempe-
nho ambiental, de que se destaca um investimento para instalação de varia-
dores de velocidade nas Unidades de Tratamento de Ar (UTA’s) que permitirá 
uma redução no consumo elétrico destes equipamentos no Museu.

resíduos
Com o objetivo de sensibilizar os colaboradores de Serralves para a corre-
ta separação dos resíduos, em 2012 foi criada e afixada sinalética, e, nas 
sessões de sensibilização realizadas no âmbito do processo de certifica-
ção ambiental, procurou reforçar-se essa mensagem.

Em 2013, seguindo a estratégia adotada em anos anteriores, pretende-se 
avaliar a possibilidade de adaptação das papeleiras existentes ou coloca-
ção de novas no Museu, na Casa e no Parque de forma a promover a se-
paração seletiva de resíduos e sensibilizar o público que visita a Fundação 
de Serralves para a sua importância.

auditoria interna
A auditoria interna, ferramenta de melhoria contínua através da qual se 
pretende avaliar o comportamento ambiental de Serralves, é realizada 
com uma periodicidade anual, de acordo com o previsto no Regulamento 
de Gestão Ambiental de Serralves. 

Na sequência de uma primeira auditoria, a realizar ainda no último tri-
mestre de 2012, ao longo de 2013 esta auditoria será realizada por dois 
colaboradores da Fundação de Serralves, os quais terão formação especí-
fica para estarem aptos para a condução deste processo.

 Formação e sensiBiliZação
Ainda em 2012, iniciaram-se as ações de sensibilização aos colaboradores 
da Fundação sobre a implementação do Sistema Comunitário de Eco-
gestão e Auditoria (EMAS). Sendo a participação dos colaboradores um 
requisito essencial no âmbito do EMAS, em 2013, continuarão a dinami-
zar-se estas ações de sensibilização interna consoante as necessidades 
dos vários departamentos. Ainda em 2013 estas ações serão alargadas, 
também, às entidades externas que desenvolvem atividades em Serral-
ves. 

“ideias Verdes”
Em 2013, seguindo a linha adotada em 2012, será dada continuidade à 
divulgação de “dicas” de ambiente, preferencialmente com uma periodici-
dade mensal, aos colaboradores de Serralves e às entidades externas que 
aqui desenvolvam a sua atividade, com um objetivo primeiro e último: o 
de, em conjunto, melhorarmos a nossa performance ambiental.
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a hora do Planeta
A Hora do Planeta é uma iniciativa da WWF (World Wide Fund for Nature) 
que representa uma tomada de posição contra as alterações climáticas, e 
procura alertar para o aquecimento global e para um modo de vida mais 
sustentável.

A Fundação de Serralves, consciente da sua presença e influência junto 
das comunidades local, regional e internacional, pretende aderir a esta 
iniciativa em 2013 e desligar as suas luzes durante 60 minutos do dia 30 
de Março de 2013, entre as 20h30 e as 21h30, dia definido pela WWF para 
o efeito.

Em paralelo será feita uma sensibilização a todos os colaboradores no 
sentido de, se assim o entenderem, igualmente aderirem a esta iniciativa 
nas suas casas.

ComemoraçÕes em serralVes
Existem dias em que a Fundação se abre à comunidade ao realizar gran-
des eventos como o Serralves em Festa, a Festa do Outono, a Festa do 
Ambiente e o Natal em Serralves. Em 2013 pretende-se dinamizar uma 
campanha de sensibilização alargada para os visitantes e entidades exter-
nas que participam nestes eventos, de forma a promover a sua consciên-
cia ambiental.

B. QUalidade
Serralves tem implementado um Sistema de Gestão Integrado (SGI) que 
permitirá a médio prazo avançar-se para um processo de  Certificação do 
Sistema de Gestão da Qualidade. 

O objetivo é, por um lado, melhorar processos e dessa forma contri-
buirmos para uma instituição mais eficiente e eficaz e, por outro lado, 
melhorar continuamente a satisfação dos nossos públicos, através do 
fornecimento de serviços que satisfaçam as suas solicitações e os requi-
sitos legais e regulamentares aplicáveis. Deste modo estaremos todos a 
contribuir para uma maior notoriedade e melhoria da imagem da Funda-
ção de Serralves. 

Pretende-se assim para 2013:

•  Envolver todos os colaboradores na revisão e melhoria dos proces-
sos em que intervêm, promoção da sua consciência sobre o papel que 
individualmente desempenham no processo global e na qualidade da 
organização; 

•  Aumentar a eficácia e eficiência da gestão interna do SGI, através 
da revisão e atualização de todos os processos, com reflexo nas condi-
ções e no desempenho de funções de interação na organização;

•  Otimizar os processos internos com incidência naqueles com maior 
impacto na Gestão da Fundação;

•  Qualificar os colaboradores, através da formação na área da qualidade;

C. seGURanÇa
Sempre em total e completa relação com o Serviço de Recursos Huma-
nos, e com ativa intervenção do interlocutor de Serralves no que respeita 
aos serviços de Segurança, Saúde e Medicina no Trabalho, a Fundação 
tem implementada uma monitorização permanente dos procedimentos e 
práticas relacionadas com a Segurança e Saúde no Trabalho.
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No domínio da Segurança e Saúde no Trabalho pretende-se realizar, ao 
longo de 2013:

Instruir os projetos de sensibilização/informação em SST;

Manter informados e sensibilizados todos os trabalhadores da Fundação 
de Serralves.

5.4. FinanCiaMentos 
CoMUnitÁRios 
As instituições culturais têm vindo a enfrentar uma cada vez mais re-
duzida disponibilidade do Estado e dos particulares para financiarem e 
apoiarem a sua actividade. Daqui resulta a importância de obtenção de 
financiamento para a realização de atividades e investimentos, compro-
vando a relevância do Projeto Cultural e o envolvimento profundo com a 
Comunidade, enquanto eixo fundamental da estratégia de desenvolvimen-
to social e económico do País.

Em 2013, a Fundação assumirá uma estratégia orientada pelas seguintes 
premissas:

•  Intensificar a pesquisa de fontes de financiamento a  nível nacional 
e internacional, de forma a diversificar as mesmas;

•  Promover uma maior participação com  entidades parceiras, com 
as quais a Fundação tem estabelecido relações, formais ou informais, 
com vista à apresentação de candidaturas conjuntas;

•  Explorar as redes formais e informais que a Fundação, aos mais 
diversos níveis integra, no sentido de reforçar o Networking, fomen-
tando a cooperação regional, nacional e internacional; 

•  Organizar e coordenar os Projetos em que a Fundação aparece 
como entidade prestadora de um serviço e explorar novos contactos;

•  Realizar reuniões com entidades relevantes na área dos financia-
mentos, como forma de estreitar relações com as mesmas e potenciar 
a apresentação de candidaturas;

•  Participar em eventos como os OPEN DAYS - Bruxelas que permitam 
estabelecer contactos relevantes e parcerias com outras entidades a 
nível comunitário;

•  Reforçar a comunicação interna, continuando, à semelhança de 
2012, a organizar reuniões com os vários serviços da Fundação, de 
forma a sensibilizar os mesmos para os programas de financiamento e 
o seu enquadramento com as atividades programadas; 

•  Disponibilizar, permanentemente atualizado, num local acessível por 
todos os colaboradores, os avisos a fundos comunitários abertos, com 
informação geral, assim como um folder para a receção de propostas de 
ideias, que aguardam financiamento, com base numa ficha por projeto;        

•  Melhorar a comunicação com o exterior, potenciando o reconhecimen-
to da Fundação de Serralves enquanto entidade promotora de projetos 
financiados, desde logo por força de uma programação de excelência e 
impacto a nível de público, que lhe garantam o prestígio reconhecido;
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•  Prosseguir a estratégia de responder às mais diversas candidaturas 
a Prémios, a nível nacional e internacional, no sentido de reforçar a 
notoriedade das atividades desenvolvidas pela Fundação de Serralves; 

•  Identificar projetos que tenham enquadramento na temática do ano 
2013 - “Ano Europeu dos Cidadãos”, cujo objetivo é “facilitar aos cida-
dãos da União o exercício do seu direito de circular e residir livremen-
te no território da UE, assegurando um fácil acesso às informações 
sobre os seus direitos”;

•  Estudar, de forma profunda, as linhas estratégicas que irão ser 
definidas para o novo Programa “Europa Criativa”, que se aplicará a 
partir de 2014;

•  Melhorar processos nomeadamente através da definição de um 
Procedimento para a área dos Financiamentos Comunitários a dispo-
nibilizar no SGI.

a. UMa visÃo paRa o FUtURo

Importa sublinhar que 2013 marca o fim do presente Quadro Comunitá-
rio (QREN 2007-2013), a nível nacional e europeu. Os fundos do próximo 
quadro comunitário serão orientados para ajudar os Estados-Membros 
a recuperar e promover o crescimento, e a garantir uma recuperação 
económica que fomente o emprego e o desenvolvimento sustentável, 
conforme os objetivos da estratégia Europa 2020. 

Sabemos hoje que os sectores culturais e criativos europeus representam 
cerca de 4,5% do PIB europeu, correspondendo a cerca de 3,8% da mão-
de-obra da UE (8,5 milhões de pessoas), pelo que o posicionamento das 
atividades da Fundação de Serralves, nomeadamente no que se refere a 
Projetos a ser apresentados a Programas de Financiamento terão que ter 
uma componente muito forte de ligação ao empreendedorismo criativo e 
à criação de emprego e riqueza na região. 

Por outro lado, o Programa “Europa Criativa” que sucederá ao Programa 
Cultura 2007-2013, apresenta uma proposta de orçamento de 1,8 mil mi-
lhões de euros para o período de 2014-2020, no sentido de constituir um 
impulso extremamente necessário para as indústrias culturais e criativas, 
continuando a apostar na mobilidade de artistas e na diversidade cultural 
e linguística, como objetivos estratégicos, pelo que as nossas atividades 
deverão intensificar a sua componente de abertura e partilha com entida-
des externas. 
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5.5. inFoRMaÇÃo e 
teCnoloGias

a. oBJetivos paRa 2013
Gestão doCumental 
Um estudo do Gartner Group revela que, em média, cada trabalhador 
despende 8 horas por semana em tarefas periféricas relacionadas com a 
manipulação de documentos, desde: 

•  Encontrar o que procura; 

•  Atualizar e partilhar informação;

•  Impressão e cópia de documentos, e a seu arquivo.

Outra consultora, a Coopers e Lybrand calculou num estudo os seguintes dados:

•  7,5% dos documentos produzidos em papel numa empresa perdem-
se (em 5 mil documentos perdem-se 400);

•   3% são mal arquivados.

Se se conseguir libertar os colaboradores destas tarefas consegue-se um 
aumento da produtividade e uma melhoria no desempenho através de:

•  Aumento do número de processos geridos por pessoa;

•  Diminuição da despesa unitária da gestão do documento;

•  Diminuição do número de processos não localizados;

•  Diminuição do número de queixas e reclamações recebidas;

•  Diminuição do tempo médio de resposta às solicitações de informações;

•  Aumento do grau de satisfação dos funcionários;

•  Aumento do número de informações prestadas;

•  Diminuição do número de fotocópias geradas.

Se for possível garantir fundos para o financiamento deste projeto, a 
Fundação pretende implementar este projeto, de forma a reduzir custos, 
reaproveitar espaços, racionalizar a produção e arquivo de documentos e 
aumentar a eficácia na gestão dos documentos. 

noVas soluçÕes multimÉdia
De modo a manter-se na vanguarda, a fundação irá estar atenta ao mercado 
na procura de novas soluções que venham a melhorar a visita à Fundação.

Consolidação
2013 deverá ser um ano de consolidação dos processos ligados às imple-
mentações executadas nos últimos.
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5.6. ÁRea adMinistRativa 
e FinanCeiRa
A Direção Financeira, como direção de suporte às atividades desenvolvi-
das por todas as Direções e Serviços da Fundação, mantém presente em 
todas as suas realizações o cumprimento dos quatro grandes objetivos, já 
definidos em anos anteriores:

•  Executar com eficácia todo o processo administrativo com impacto 
económico-financeiro;

•  Praticar e promover a gestão eficiente dos recursos ao dispor;

•  Relatar clara e atempadamente a situação económica e financeira;

•  Implementar, comunicar, avaliar e melhorar sistematicamente os 
processos internos da Fundação.

O ano de 2013 será mais um ano em que o objetivo de maximização da 
eficiência na gestão dos recursos da Fundação de Serralves será uma 
prioridade, estando presente tanto na gestão rigorosa dos meios ao 
dispor, como na aplicação rigorosa dos procedimentos internos e de um 
rigoroso controlo orçamental.

Após a implementação de um novo ERP em 2011, o ano de 2012 foi marca-
do pela desmaterialização documental de todo o circuito de autorização, 
adjudicação e conferência das aquisições, em 2013 a prioridade da DAF 
será concluir este processo e o processo de integração automática dos 
diversos sistemas de suporte às atividades informação utilizados na Fun-
dação, nomeadamente o CRM, por forma a garantir uma maior eficiência 
e eficácia. 

A exigência de um rigoroso cumprimento dos procedimentos definidos, 
que o ERP incorpora, permite que o Serviço de Aprovisionamentos possa 
garantir que todas as adjudicações resultam de processos de consulta e 
seleção de mercado, em que o binómio custo/benefício é sempre analisa-
do criteriosamente, e possa ainda garantir que não se procede a qualquer 
nota de encomenda sem que haja a comprovação prévia de disponibi-
lidade no cabimento orçamental. O objetivo será continuar a consultar 
o mercado, procurando fornecedores com a mesma qualidade mas com 
melhores condições financeiras e garantir que o processo de aquisição 
cumpre todos os regulamentos em vigor.

Numa altura de meios escassos, um minucioso e exigente controlo orça-
mental é de primordial importância para reduzir o desperdício, seja de 
recursos, seja financeiro, a zero.

Passados mais de dez de anos de funcionamento contínuo há equipamen-
tos fulcrais do Museu e da Casa, que apresentam desgaste e necessitam 
de sofrer intervenções e alguns mesmo de ser substituídos, pois estão 
a perder rendimento, eficiência energética e fiabilidade. A DAF assume 
como objetivo para 2013 proceder às intervenções necessárias a reabilitar 
todos os equipamentos referidos.

Em 2013 vai ser dada continuidade ao processo rigoroso de redução de 
consumos de energia elétrica, gás e água e ao reforço dos sistemas de 
segurança iniciado em 2012.
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Fundação de serralVes 
Rua Dom João de Castro, 210
4150-417 Porto
Portugal
www.serralves.pt
Tel.: 226 156 500

Versões eletrónicas de Planos de Atividades, 
Relatórios e Contas e outros documentos, 
estão disponíveis para consulta em:
http://www.serralves.pt/gca/index.php?id=45

http://www.serralves.pt/
http://www.serralves.pt/gca/index.php?id=45
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