
plano de 
atividades
2014





3

plano de 
atividades
2014



4

estrutura  
Fundacional



5

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

2012 
Porto Editora
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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

Manuel Cavaleiro Brandão
Vogal

Comissão  
eXeCutiVa

Luís Braga da Cruz
Presidente

Rui Guimarães

Ana Pinho

Conselho FisCal 

Manuela Fernanda da Rocha Garrido
Presidente

Jorge Nelson Quintas
Vogal

Ernst & Young Audit & Associados - Sroc. Sa.
Rui Manuel da Cunha Vieira
Vogal
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apoio institucional

apoio a programas 
educativos
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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.
Alexandre Cardoso, S.A.
Ascendi Norte – Auto-estradas do Norte, S.A.
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 – Indústrias Metalúrgicas, Arlindo S. Pinho, S.A.
Auto Sueco, Lda.
Bial – Portela & Cª, S.A.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Cerealis, SGPS, 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.
Entreposto – Gestão e Participações, SGPS, 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, SA. 
Inditex, S.A. 
João Vasco Marques Pinto
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados
N. Quintas, SGPS, S.A.
Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A.
Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A.
R.A.R. – Refinarias de Açúcar Reunidas, S.A.
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Soja de Portugal, SGPS, S.A.
Sonae SGPS. S.A.
Vicaima – Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.
ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multi-
média, SGPS, S.A.

* Fundadores que contribuíram para o Fundo Anual  

da Fundação de Serralves em 2012.
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os nossos mecenas 

Mecenas Exclusivo do Museu de Arte Contemporânea
Mecenas Exclusivo da Exposição  
de uma Exposição Anual
Mecenas do “Serralves em Festa!”

Patrocinador das Indústrias Criativas
Patrocinador do “Serralves em Festa!”

Mecenas Exclusivo de uma Grande Exposição

Mecenas Exclusivo do Projecto Sonae//Serralves

Mecenas da Fotografia

Mecenas Exclusivo do Parque de Serralves

 

Mecenas Exclusivo do Programa  
para Famílias em Serralves
Mecenas da Festa do Outono
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No ano de 2013, o desempenho nacional fica marcado por uma posição 
realista que, de forma generalizada, todos foram compelidos a assumir.  
Tal situação obrigou a tomar consciência de que o período de ajustamento 
que experimentamos nos vai obrigar, por alguns anos, a viver com menos 
recursos e a tudo fazer com mais rigor e parcimónia no uso de meios.

Para a Fundação de Serralves tal imperativo não era propriamente 
uma novidade, dado que já nos habituáramos a uma gestão prudente 
e cuidadosa, traduzida numa redução continuada nos seus custos de 
exploração, ao longo da última meia dúzia de anos. 

Em anos anteriores, o Estado já nos obrigara a rever em baixa as dotações 
do Fundo de Compras para aquisições de obras artísticas para o reforço 
da Coleção. Todavia, em termos de recursos para a exploração corrente, 
acontece que pela primeira vez em 2013 fomos objeto de uma quebra na 
contribuição contratualizada com o Estado, numa percentagem de 30%.

Tal situação, que tudo leve a crer se repita em 2014, colocou Serralves 
numa situação relativamente crítica, na medida em que temos 
de procurar cumprir um programa de atividades concebido com 
antecedência e sem aparente quebra da qualidade a que habituámos o 
nosso público fiel.

Tal só foi possível por termos o privilégio de contar com a confiança 
dos nossos Mecenas, Patronos, Fundadores e Amigos. Só assim se 
compreende que face a um corte expressivo consigamos manter um nível 
de actividade cujo custo não teve uma quebra na mesma proporção.

A programação do Museu para 2014 apresenta uma justificada 
expectativa, na medida que será o primeiro ano sob responsabilidade 
integral da nossa nova diretora artística – Suzanne Cotter – que assim nos 
irá revelar a sua visão para os próximos tempos do Museu.

Continuaremos fiéis à nossa Missão e ao nosso propósito de contribuir para 
formação das novas gerações e de proporcionar uma oferta cultural de 
qualidade e representativa das manifestações criativas do nosso tempo. 

Para além da dinâmica do Museu continuaremos empenhados na extensão 
cultural com os municípios com que temos uma relação de cooperação, 
mas também com países de língua oficial portuguesa. As sessões de debate 
sobre problemas da sociedade contemporânea, o tema das indústrias 
culturais e criativas e as problemáticas ambientais, para as quais o Parque 
nos remete, também estarão sob a nossa especial atenção.

Não deixaremos de estar atentos a novas oportunidades que se abrem 
no domínio do Cinema, bem como ao desenvolvimento de uma relação de 
formas de cooperação com instituições homólogas com as quais podemos 
ter iniciativas conjuntas e complementares.

Em 2014, a Fundação de Serralves completa 25 anos de vida. Não enjeitamos 
a responsabilidade de saber honrar a dedicação empenhada de todos 
aqueles que nos precederam e que contribuíram para este belo projeto. 

luís Braga da Cruz
Presidente
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a. serralves 25/15

Em 2014 a Fundação de Serralves celebra o 25º aniversário da sua constitui-
ção e o 15º aniversário da inauguração do seu Museu de Arte Contemporânea.

Classificado como Monumento Nacional desde 2012, Serralves re cebeu já em 
2013, o Trip Advisor Traveler’s Choice Awards 2013 – categoria Winner, o que a 
coloca na short list (0,4%) das atrações mais bem posicionadas a nível global, 
de acordo com as classifica ções atribuídas pelos turistas nacionais e interna-
cionais. Em Outubro de 2013 a Fundação Serralves, foi vencedora da segunda 
edição do Prémio Welcome to Portugal, promovido pelo subcomité LIDE Turis-
mo e Gastronomia, em parceria com a Organização Mundial de Turismo e com 
o Turismo de Portugal. 

A prova da importância da ação que tem vindo a ser desenvolvida pela Fun-
dação é, sem dúvida, o crescente número de pessoas que frequen tam as suas 
atividades. 

Desde a sua abertura ao público em 1989, visitaram a Fundação de Serral-
ves mais de 6 milhões de pessoas tendo o Museu de Arte Contemporânea 
de Serralves recebido desde a sua inauguração, em 1999, mais de 5 milhões 
de visitantes o que a coloca no primeiro lugar dos Museus Portugueses (com 
entradas pagas) e entre os 10 mais visitados museus europeus de arte con-
temporânea de características semelhantes. 

No Estudo de Impacto Económico da Fundação de Serralves apresenta do em 
2012, constata-se que Serralves está nos quatro maiores pontos de interesse 
para os turistas que visitam o Porto.

Sendo inequívoco o papel que desempenha na promoção das artes e da cul-
tura na cidade, na região Norte e no país, Serralves assumiu nos últimos anos 
um papel relevante como agente económico, com um impacto importante na 
economia da cidade do Porto, da Região Norte e do País. 

Também no Estudo de Impacto Económico da Fundação de Serralves e, to-
mando como referencial o ano de 2010, concluiu-se que a atividade do com-
plexo artístico-cultural de Serralves gerou um impacto global sobre o PIB de 
cerca de 40,56 milhões de euros, contribuiu para criar 1.296 postos de traba-
lho em equivalente a tempo inteiro, gerou cerca de 20,7 milhões de euros em 
remunerações e 10,8 milhões de euros de receitas fiscais.

Este estudo veio confirmar que a Fundação é hoje um importante  agente 
cultural e criativo, um Pólo de atracão turística, uma instituição educativa de 
referência, um Pólo dinamizador das indústrias criativas, uma instituição dina-
mizadora social e um forte agente económico gerador de emprego, consumo, 
proveitos, receitas fiscais e outros outputs.

Estas importante impacto na sociedade alcançado por Serralves no decorrer 
dos 25 anos que agora celebra,  são sem dúvida fruto do seu modelo de gestão 
inovador em que concilia autonomia face aos interesses privados e indepen-
dência face ao poder político, com uma metodologia de trabalho assente no 
estabelecimento de parcerias com os Fundadores e cooperação ativa com o 
Estado, com grande rigor e eficiência na gestão dos recursos.

Apesar da contenção financeira imposta pela crise, é neste fervilhante con-
texto cultural que a Fundação desenha as linhas estratégicas para o seu fu-
turo, delineando objetivos ambiciosos que apostam no seu reconhecimento 
e posicionamento Internacional. Num mundo cada vez mais globalizado, esta 
consolidação da projeção internacional de Serralves é fundamental para que a 
Instituição possa funcionar cada vez melhor local e nacionalmente. 
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Assim, o Plano de Atividades que aqui se apresenta procura refletir os grandes 
objetivos definidos na Estratégia da Fundação para 2014 e mostrar a Institui-
ção pujante na vida Portuguesa, o Pólo de cultura, inovação, reflexão e criati-
vidade com dimensão internacional que Serralves é hoje.

Destacamos algumas das iniciativas propostas para 2014:

• Exposições com artistas internacionais de renome como Mira Schendel, 
Monir Farmanfarmaian, apresentadas em Serralves em parceria com im-
portantes instituições internacionais como a Tate Modern em Londres e a 
Solomon R. Guggenheim Museum em Nova Iorque;

• Uma exposição com novos artistas Portugueses intitulada “Novas Econo-
mias, Novas Realidades, 12 Contemporâneos”;

• Uma icónica exposição do Projeto SAAL – programa arquitetónico que 
marcou Portugal pós 25 de Abril;

• Uma grande exposição comemorativa da Coleção de Serralves a apresen-
tar no Museu e Parque de Serralves.

• Um forte programa de exposições itinerantes em todo o País;

• Um programa de Artes Performativas, de cinema, música, dança e perfor-
mance abrangente e impactante designado por Novas Perspetivas;

• Um programa educativo inovador com foco na vertente artística e am-
biental;

• Um consistente programa de reflexão sobre a sociedade contemporânea 
do qual se destaca a Conferência Internacional “O Desenvolvimento In-
dustrial e a Criação de Paisagens” que proporcionará um mais completo 
entendimento de Serralves enquanto instituição de referência;

• Várias iniciativas de desenvolvimento e dinamização das Indústrias Cria-
tivas;

• A consolidação de projetos transversais como a Certificação Ambiental e 
projetos com Autarquias;

• A celebração do duplo aniversário com um programa festivo especial.
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b. obJetivos prioritÁrios  

para 2014

aumentar e enVolVer os PÚBliCos
• Captar e incrementar os públicos;
• Fidelizar os públicos reforçando o seu interesse pela Fundação:
• Alargar e reforçar os programas paralelos;
• Melhorar os interfaces com o público;
• Interligar/cruzar os visitantes do Museu com os visitantes do Parque;
• Captar público estrangeiro.

imPaCto internaCional
• Estabelecer parcerias com outros Museus;
• Incrementar as coproduções;
• Trabalhar com artistas de renome, críticos de arte e diretores;
• Atrair a imprensa estrangeira.

inserção/VisiBilidade na ComuniCação naCional
• Reforçar a relação com as Autarquias;
• Cobertura alargada dos media.

reForçar o PrestÍGio e notoriedade 
do museu e do ParQue

• Aumentar o prestigio e reputação da Fundação através do Museu de Arte 
Contemporânea e Parque;

• Programação, investigação e participação dos públicos;
• Presença dos Diretores em fóruns internacionais especializados;
• Favorabilidade nos media.

sustentaBilidade
Serralves tem de reforçar o seu capital (Endowment), aumentar e estabilizar 
o mecenato para a exploração e para a Coleção, aumentar os proveitos da 
operação e comerciais:

• Proveitos da operação
• Rever tarifários;
• Aumentar público pagante: cruzar públicos/parcerias com outras grandes 

bases de contactos – cross selling;
• Apostar no turismo;
• Cobrar fees de empréstimo e obras para exposições itinerantes.

• Proveitos Comerciais
• Maior ligação ao Core da Fundação;

• mecenato
• Regressar aos níveis de Mecenato de 2011: 2,5M€ reforçando a proximida-

de e envolvimento dos Mecenas e demais grupos de interesse;
• Apostar no segmento dos particulares; 
• Fidelizar os Mecenas atuais e conquistar novos;
• Lançar a campanha de Fundraising Internacional;
• Lançar uma campanha de capital para reforço do Endowment;
• Lançar uma campanha para a Coleção;

• Financiamentos networking
• Aumentar os valores de apoio FEDER/FSE;
• Ajustar projetos às palavras-chave: competitividade, internacionalização, 

redes;
• Especialização inteligente e inclusão social;

PromoVer uma Cultura de eXCelÊnCia e motiVação!
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c. assim, em 2014, serralves serÁ:

• Uma Fundação alinhada com a sua Missão, Visão e Valores;

• Uma Fundação capaz de atrair um público ainda mais vasto, heterogéneo 
e interessado;

• Uma Instituição que trabalhará em linha com os seus Fundadores e Mece-
nas tornando-se ainda mais sustentável e eficaz financeiramente;

• Uma Fundação com um Museu de Arte Contemporânea e uma Coleção 
respeitados Internacionalmente;

• Uma Fundação reconhecida enquanto agente económico com um impac-
to muito relevante na economia da região norte e do País;

• Uma Fundação com uma Equipa motivada e coesa que consubstancie os 
valores e objetivos de Serralves;

• Uma Fundação de Portugal para o Mundo.
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2014
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2.1. museu de arte contemporÂnea 

de serralves

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves dedica-se à divulgação da obra 
de artistas contemporâneos de Portugal e do todo o mundo. Através do seu 
programa de exposições, mostras da coleção, espetáculos de performance, 
projetos educativos e iniciativas editoriais, o Museu dá a conhecer perspetivas 
internacionais e transnacionais sobre arte e ideias contemporâneas. 

O programa artístico do Museu para 2014 articular-se-á em três ciclos princi-
pais correspondendo à primavera, ao verão e ao outono-Inverno. O programa 
de exposições, que inclui mostras da coleção e exposições itinerantes, será 
complementado por dois novos eixos, Projetos Contemporâneos e o multidis-
ciplinar Novas Perspetivas, programados em colaboração com as equipas do 
Serviço Educativo e das Artes Performativas, que compreenderão conferên-
cias, conversas, projeções e performances com a participação de artistas, pen-
sadores e produtores culturais que estão a redefinir a natureza da produção 
artística e da sua receção. Serralves continuará a desempenhar um papel fun-
damental na publicação de catálogos de exposições e livros destinados a dar 
maior visibilidade à coleção de Serralves, incluindo as obras mais importantes 
da coleção e o desenvolvimento de uma iniciativa editorial que se propõe di-
vulgar textos de artistas portugueses desde os anos 1960.

Uma série de exposições baseadas nos arquivos de Serralves e na sua coleção 
de livros de artistas e publicações, comissariadas para a galeria do mezani-
no da Biblioteca, enriquecerá o programa de exposições. Um novo programa 
de encomendas de esculturas para o ar livre, o Projeto Sonae, criadas para o 
Museu de Serralves e instaladas no Parque, será inaugurado em 2014. Esta 
série anual de obras temporárias propõe-se lançar uma nova luz sobre atuais 
formas de prática escultórica e a sua relação com o local a que se destinam. 

Desenvolvidos ao longo do ano, os programas de performance, música e cine-
ma debruçar-se-ão sobre temas-chave, muitos dos quais estão refletidos no 
programa de exposições. Do mesmo modo, o programa educativo assumirá 
uma presença mais forte em todas as áreas do programa artístico. Concebido 
para públicos diversos, de crianças, famílias e comunidades locais a públicos 
adultos e especializados, e de visitas guiadas, workshops e residências a con-
versas, conferências, simpósios, tem como objetivo promover a reflexão sobre 
questões cruciais da arte e da cultura contemporâneas. 
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2.1.1. a coleção

A Coleção de Serralves pretende representar uma história da arte contempo-
rânea portuguesa e internacional, dos anos 1960 até à atualidade. Como par-
te do seu desenvolvimento constante, através de atividades de investigação, 
aquisições e apresentações ao público, a coleção Serralves procura oferecer 
perspetivas sobre a arte contemporânea em relação a uma nova realidade 
global. Ao mesmo tempo que evoca a arte e as ideias do nosso passado recen-
te, a Coleção tenta refletir sobre o modo como a arte dos nossos dias também 
pressagia o seu próprio futuro. 

Central no programa da Coleção em 2014 será uma série de exposições de 
obras da Coleção de Serralves realizadas em Portugal e no estrangeiro, bem 
como o desenvolvimento de programas de investigação curatorial levados a 
cabo pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves e envolvendo alunos 
de pós-graduação em História de Arte e Conservação das cidades de Porto, 
Coimbra e Lisboa. Essa investigação associar-se-á a iniciativas destinadas a 
tornar a Coleção mais acessível por meio da edição em papel e digital do ca-
tálogo, tanto no museu como off-site. A revisão editorial e o aperfeiçoamento 
do catálogo on-line, conjugados com a publicação de destaques sobre as obras 
principais da Coleção de Serralves, constituirão uma importante plataforma 
para essa investigação. 
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2.1.2. programa de exposições em serralves

O programa de exposições do Museu para 2014 dirige-se aos diversos públicos 
de Serralves, do visitante curioso e do amateur ao público especialista em arte 
contemporânea, uma parte importante do qual é constituída por artistas de 
todas as gerações. O programa procura proporcionar uma experiência de des-
coberta, envolvimento e prazer visual. Inclui pintura, escultura, performance, 
cinema, fotografia e arquitetura. 

Concebidas pela Direção do Museu em parceria com outros museus e com 
a colaboração de comissários convidados portugueses e internacionais, as 
exposições oferecem um panorama global da arte contemporânea dos anos 
1960 até aos nossos dias. O programa para 2014 inclui importantes retros-
petivas da obra de grandes figuras da arte do Brasil, da Síria e do Irão, e a 
apresentação de novas abordagens e formas de arte contemporânea na obra 
de gerações atuais de artistas e Portugal. A Coleção de Serralves continuará a 
estar na base de exposições e mostras contemporâneas. Um dos pontos altos 
do programa de verão será uma exposição de aquisições recentes da Coleção 
apresentada em duas partes, nas galerias do Museu e no Parque de Serralves. 
O programa de exposições itinerantes em Portugal e no estrangeiro consti-
tuirá, como sempre, uma plataforma proeminente na divulgação da Coleção. 

A exposição temática da obra da artista brasileira de origem suíça Mira Schen-
del será histórica e uma das mais importantes do ano. Organizada pela Tate 
Modern de Londres e pela Pinacoteca do Estado de São Paulo, a exposição 
integrará mais de trezentas obras, abrangendo pintura, gravura, desenho e 
instalações escultóricas, e será a maior exposição dedicada à obra da artista 
realizada na Europa até à data. Uma exposição de uma seleção de primeiras 
pinturas e trabalhos em papel do pintor sírio residente em Berlim Mohammed 
Marouan Kassab-Bachi, conhecido simplesmente por Marwan, comissariada 
por Catherine David, e uma retrospetiva das esculturas e dos desenhos da ar-
tista residente em Teerão Monir Farmanfarmaian, organizada com a colabora-
ção do Solomon R. Guggenheim Museum de Nova Iorque, dará a conhecer dois 
artistas importantes pouco divulgados junto do público europeu e refletirá o 
compromisso do Museu Serralves com histórias paralelas e interligadas da 
arte contemporânea. No outono apresentaremos uma exposição importante 
que aborda um período influente da experiência cultural portuguesa através 
do projeto arquitetónico SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local). Comis-
sariada pelo renomado curador Delfim Sardo, esta exposição inovadora reu-
nirá plantas arquitetónicas, maquetas e documentação arquivística sobre as 
obras de arquitetos e artistas associados ao SAAL, além de material filmado 
e novas encomendas fotográficas da autoria de artistas contemporâneos que 
revisitam esse momento determinante da história de Portugal 40 anos após 
o seu começo. 

Dando continuidade ao papel desempenhado pelo Museu Serralves na pro-
moção da arte e da cultura em Portugal, num contexto internacional cada vez 
mais global, a exposição Nova Geração divulgará a obra de jovens artistas de 
Portugal envolvidos na redefinição da natureza da prática contemporânea. 
Embora a apresentação de uma obra de performance da autoria do artista de 
Chicago, Theaster Gates, e a exposição de obras recentes do coletivo artístico 
londrino The Otolith Group façam parte de Projetos Contemporâneos, uma 
nova série integrada no programa de exposições do Museu terá como objetivo 
mostrar apresentações e projetos concebidos para Serralves e que chamem a 
atenção para algumas das mais influentes formas de fazer arte hoje.
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A. EXPOSIÇÕES NO MUSEU  

DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Nota: Título e datas das exposições estão sujeitas a alterações

eXposiÇÕes Que transitam de 2013

cildo meireles
02 noV 2013 – 26 Jan 2014

A presente exposição apresenta um conjunto de trabalhos novos, assim como 
apresentar trabalhos pouco vistos que têm estado ausentes das suas expo-
sições 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)

aHlam sHibli
14 noV 2013 – 09 FeV 2014

Ahlam Shibli (Arab-al-Shibli, Palestina, 1970) é uma das mais conhecidas ar-
tistas palestinianas da atualidade. A sua obra utiliza a fotografia como um 
registo de aspetos menos conhecidos da vida quotidiana dos Palestinianos e 
dos Beduínos, no contexto das sociedades israelita e palestiniana. 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. 

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

bes revelaÇÃo – 9ª ediÇÃo
25 noV 2013 - 19 Jan 2014

A 9ª edição do Bes Revelação apresentará os trabalhos de Diogo Evangelista, 
Nádia Ribeiro e André Romão, vencedores da edição de 2013 do prémio BES 
Revelação.

Comissaria: Filipa Ramos
Coprodução: Fundação de Serralves
mecenas: BES – Banco Espírito Santo
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JAN–JUN 2014

mira scHendel 
27 FeV – 24 Jun 2014 

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresenta a primeira grande 
retrospetiva da obra de Mira Schendel (1919–1988), uma das mais importantes 
e prolíficas artistas latino-americanas. Juntamente com Lygia Clark e Hélio 
Oiticica, seus contemporâneos, Schendel reinventou a linguagem do moder-
nismo europeu no Brasil. Quase desconhecido do grande público em Portugal, 
o seu trabalho constitui uma importante fonte de interesse e inspiração para 
as novas gerações de artistas portugueses.

Organizada pela Tate Modern, de Londres, e a Pinacoteca do Estado de São 
Paulo em associação com o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, a 
exposição integrará mais de 300 trabalhos, entre pinturas, esculturas e dese-
nhos representativos de toda a carreira de Schendel, muitos dos quais nunca 
antes mostrados. De entre eles destacam-se Droguinhas (1965–56), esculturas 
moles de papel de arroz entrançado sob a forma de redes maleáveis, e Graphic 
Objects (1967–68), um grupo de obras, pela primeira vez mostradas na Bienal 
de Veneza, que exploram a linguagem e a poesia. Serão exibidas também algu-
mas das suas primeiras pinturas abstratas; as instalações Still Waves of Proba-
bility (1969) e Variants (1977); e a totalidade dos Sarrafos (1987), a derradeira 
série da artista composta por construções monocromáticas que interpelam o 
corpo, o espaço e o meio envolvente do espectador.

Comissariado: Tanya Barson e Taisa Palhares
Coprodução: Tate Modern e Pinacoteca de São Paulo em colaboração com a 
Fundação de Serralves
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novas economias, novas  
realidades, 12 contemporÂneos
13 FeV – 11 mai 2014

Novas Economias, Novas Realidades, apresenta o trabalho de uma geração 
atual de artistas portugueses cujas preocupações e posições estéticas vie-
ram a caraterizar um certo campo de produção artística ao longo da última 
década. Tema de inúmeros projetos e exposições individuais nos últimos 
anos, dentro e fora de Portugal, o trabalho dos artistas representados nesta 
exposição coletiva será divulgado e oferecerá um contexto vital para pensar 
a arte do momento presente.

No contexto da história das exposições do Museu Serralves de Arte Contem-
porânea, Novas Economias, Novas Realidades tem como referência a expo-
sição: Dez Contemporâneos, comissariada por Alexandre Melo em 1992; e 
Imagens para os Anos 90, comissariada por Miguel von Hafe Pérez em 1993. 
Dez Contemporâneos debruçava-se sobre a obra de uma geração de artistas 
considerada dominante nos anos 1980. Imagens para os Anos 90 foi vista 
como uma reação à nova década, que se desenrolou no rescaldo da queda 
do Muro de Berlim, do fim do Apartheid na África do Sul e da consolidação 
do modelo económico neoliberal. 
 
Na segunda década do século XXI, em que a comunicação digital, a globali-
zação e as realidades pós-coloniais são prevalecentes, os artistas enfrentam 
novas condições e novas motivações. Os artistas portugueses fazem hoje 
parte de uma realidade artística com grande mobilidade mas localmente dis-
tinta, em que história, língua e política definem um campo de investigação 
e exploração vasto e comum. Criticamente envolvidos numa ampla diversi-
dade de disciplinas que integram pintura, escultura, cinema, música, teatro 
e performance, os artistas apresentados em Novas Economias, Novas Reali-
dades, 12 Contemporâneos produzem uma variedade de posições singulares 
que não obstante concorrem para a formação de uma imagem relevante e 
coletiva da contemporaneidade nos nossos dias. 
 
Uma publicação e um simpósio aberto ao público sobre o papel do crítico na 
arte contemporânea acompanharão a exposição. A publicação terá a forma 
de uma antologia contemporânea composta por textos recomendados pelos 
artistas com obras expostas. O simpósio contará com os contributos de um 
moderador internacional e de renomados críticos de arte e ensaístas de Por-
tugal, que farão parte do painel que irá debater o papel da discussão crítica e 
a sua importância para os artistas e o seu público.

Comissariado: Suzanne Cotter e Bruno Marchand
Produção: Fundação de Serralves



34

proJeto sonae | sonae commission
12 Jun – 10 deZ 2014

Um projeto de exterior anual criado por artistas visuais responderá à relação 
entre arte, arquitetura e meio ambiente. 

Localizada no prestigioso contexto do Museu Serralves e do seu Parque, a sé-
rie Projeto Sonae será inovadora e de alcance global. Artistas convidados com 
uma carreira reconhecida internacionalmente, oferecerão uma perspetiva 
contemporânea sobre esculturas públicas. 

Os artistas serão convidados a criar peças para locais que beneficiam de gran-
de visibilidade, à entrada do Museu: o relvado adjacente à entrada do Museu 
ou o parterre imediatamente em frente da Casa Serraves sobranceiro ao jar-
dim formal. 

Alunos de diferentes faculdades de Belas Artes em Portugal serão convidados 
a trabalhar com o artista a quem a obra foi encomendada na respetiva insta-
lação em Serralves, promovendo o diálogo artístico e o desenvolvimento de 
uma geração de artistas jovens em Portugal.

A artista Nairy Baghramian, vive e trabalha em Berlim, será a primeira artista 
deste projeto.

Comissariado: Suzanne Cotter
Produção: Fundação de Serralves
mecenas: SONAE
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JUN-SET 2014

coleÇÃo de serralves 

museu 
29 mai – 21 set 2014 
Esta mostra prossegue o programa de exposições da Coleção de Serralves 
apresentadas no Museu de Arte Contemporânea de Serralves e apresentará 
obras da década de 90 até aos nossos dias presentes na Coleção de Serral-
ves. Nas galerias do Museu serão expostos trabalhos de artistas contem-
porâneos portugueses e estrangeiros que trabalham com pintura, filme e 
fotografia cruzando temas como a História,  memória e narrativa tendo 
como médium o Cinema e o Teatro.

parQue
28 Jun – 30 set 2014 
Coincidindo com a exposição Coleção no Museu e como parte de um pro-
grama destinado a ativar a relação entre o Museu e o lugar que ocupa no 
Parque de Serralves, o Museu apresenta uma exposição de obras da Coleção, 
incluindo novas obras recentemente adquiridas.

Comissariado: Suzanne Cotter
Produção: Fundação de Serralves
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marWan
paintings and draWings: 1962-1972
10 Jul – 12 out 2014

Mohammed Marouan Kassab-Bachi, conhecido simplesmente como Marwan é 
um pintor sírio (Damasco, Síria 1934) que estudou em Berlim, onde vive desde 
1957, tendo contactado em primeira mão com a pintura europeia incluindo a 
obra de Francis Bacon e a de uma geração mais recente que inclui o seu con-
temporâneo Georg Baselitz. O seu trabalho está no centro da chamada nova 
figuração, mas singulariza-se pelo facto de combinar o estilo ocidental com a 
cultura oriental, de onde é originário. 

Muito conhecido pelas suas cabeças e pelos seus retratos, autorretratos, al-
gumas paisagens, esta será a primeira oportunidade para o público português 
se confrontar com aquele que já é considerado um dos principais, e até hoje 
subestimado, dos pintores do pós-guerra. 

Comissariada pela reconhecida curadora internacional Catherine David a expo-
sição apresentará pinturas e desenhos realizados entre 1962 e 1972, e contribui-
rá decisivamente para abrir o Museu de Serralves a geografias que ganham um 
destaque cada vez maior na cena artística internacional, colocando-o na rota de 
instituições que relêm as produções artísticas europeia e norte-americano à luz 
de importantes legados não ocidentais, recentemente descobertos. 

Comissariado: Catherine David
Produção: Fundação de Serralves
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proJetos contemporÂneos
Jun – set 2014

Projetos Contemporâneos é um novo eixo de programação do Museu combi-
nando variedade de mediuns e diversidade de formas de apresentação, des-
de exposições de uma única obra no Museu a projetos com vários momentos 
apresentados em diferentes períodos de tempo. É concebido como uma plata-
forma dinâmica e reativa para a apresentação da obra de alguns dos mais rele-
vantes artistas contemporâneos ativos hoje em Portugal e no resto do mundo.

tHeaster gates

Theaster Gates é um artista visual e músico natural de Chicago. Tem vindo a 
desenvolver uma prática artística expandida, que inclui o fabrico de objetos, 
performances, concertos e o encontro e convívio com colaboradores e públi-
cos muito diversificados. Por detrás do aparente formalismo e do caráter ex-
tremamente sedutor das suas peças, estão quase sempre histórias de segre-
gação racial, lutas por direitos civis, políticas especulativas de planeamento 
urbano. Na verdade, as transformações que opera em edifícios abandonados 
(prática que o tornou muito conhecido), construindo mobiliário e convidando 
o público para aí assistir a concertos, denunciam sempre a presença de um 
trabalho colaborativo,

Para o Museu Serralves, Gates criará um novo momento daquilo que descreve 
como “prática baseada no espaço”, em que combina registos sonoros com as 
estruturas e os contextos de arquiteturas específicas. O artista deslocar-se-á 
de Chicago ao Porto, onde passará duas semanas com o seu grupo musical, 
The Black Monks of Mississippi, a fim de gravarem a sua música e atuarem 
para o público nas galerias do Museu durante a exposição da Coleção de Ser-
ralves, bem como nos espaços da Casa de Serralves. A residência e a série de 
concertos constituirão a primeira parte de uma exposição mais ampla planea-
da para o Museu Serralves em 2016.
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tHe otolitH group

Ao longo de mais de uma década, o Otolith Group explorou a imagem em mo-
vimento, o som e outros aspetos de diferentes ficções científicas. A sua obra 
foca-se em particular no filme ensaio, como forma de habitar eventos e histó-
rias que informam os nossos presente e futuro.

Fundado por Anjalika Sagar e Kodwo Eshun em 2002, o Otolith Group cresceu 
enquanto plataforma colaborativa que procura repensar a dinâmica da pro-
dução cultural em condições globais precárias, instáveis e apressadas. Filmes, 
obras de arte, exposições, programas curatoriais e publicações, são concebi-
dos coletivamente, e a pesquisa constitui a base da sua prática.
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OUT-DEZ 2014

monir FarmanFarmaian
09 out 2014 – 11 Jan 2015 

Monir Farmanfarmaian: Infinite Possibility [Infinita Possibilidade] será a pri-
meira retrospetiva de trabalhos em espelho e desenhos da artista iraniana 
Monir Farmanfarmaian (n. Qazvin, Irão, 1924). 

A exposição centrar-se-á na obra escultórica e gráfica de Farmanfarmaian, de-
senvolvida ao longo de mais de quarenta anos, entre a década de 1970 e a atu-
alidade, e no recurso da artista aos princípios da repetição e progressão como 
expressão da “infinita possibilidade”. A exposição materializa a ambição do 
Museu de Serralves de dar visibilidade a artistas de relevo e a novas perspeti-
vas sobre a produção artística contemporânea, dos anos 1960 aos nossos dias. 

A mostra revelará o modo como os princípios compositivos desse período se 
traduziram em obras de maiores dimensões feitas por encomenda — incluindo 
uma série de portas de vidro gravadas, concebidas em 1980 para uma moradia 
em Nova Iorque — e em esculturas de espelho de dimensões mais espetacula-
res baseadas no conceito de “famílias” geométricas que a artista produziu na 
última década, depois de, em 2004, voltar a Teerão e aí reinstalar o seu estú-
dio. Uma seleção de obras abstratas em papel criadas por Farmanfarmaian en-
tre 1970 e 2014 e nunca antes mostradas revelam o papel central do desenho 
como fundamento conceptual da prática escultórica da artista, e enquanto 
obra de arte por direito próprio. Os desenhos permitem também vislumbrar a 
produção criativa da artista durante o período em que se viu privada do seu 
estúdio, nos primeiros anos do exílio nos EU subsequente à Revolução Islâmica 
de 1979.

Comissariado: Suzanne Cotter
Coprodução: Fundação de Serralves, Porto e Solomon R. Guggenheim Mu-
seum, Nova Iorque
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cidade a cidade, bairro a  
bairro, ilHa a ilHa, casa a  
casa e Quarto a Quarto 
saal: arQuitetura e ProCessos  
PartiCiPatiVos, 1974-1976
30 out 2014 – 01 FeV 2015

Exposição dedicada ao SAAL – Serviço Ambulatório de Apoio Local, programa 
arquitetónico que marcou o Portugal do pós 25 de Abril (foi iniciado em Agos-
to de 1974 e durou até Outubro de 1976) e que tentou, segundo um processo 
participativo, envolver arquitetos e populações carenciadas. 

Esta foi uma aventura coletiva arrojada, que transformou a perceção de mui-
tos arquitetos em relação à função social da sua profissão. 

Coincidindo com a comemoração dos 40 anos da revolução dos cravos, esta 
mostra apresentará uma seleção de aproximadamente 10 projetos, com 
especial enfoque no Porto, em Lisboa e no Algarve, através de maquetas, 
documentários, filmes e testemunhos áudio. A exposição incluirá, também, 
obras de artistas portugueses que estiveram próximos das movimentações 
neste período, muitos dos quais estão representados na Coleção de Serral-
ves ou que incorporaram no seu trabalho desta altura questões declarada-
mente políticas.

Obras recentes de fotografos contemporâneos apresentarão uma nova abor-
dagem a este momento visionário da história recente de Portugal.

Comissariado: Delfim Sardo
Produção: Fundação de Serralves

bes revelaÇÃo – 10ª ediÇÃo
out 2014 - Jan 2015

O Prémio BES Revelação é já reconhecido como uma incontestável oportuni-
dade 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. Tem também contri-
buído para estimular o contexto curatorial português, reconhecendo a falta de 
oportunidades no nosso país para que curadores independentes passem da 
teoria à prática. 

Em 2014 terá lugar mais uma edição e comemora-se em simultâneo os 10 anos 
deste Prémio que representa um contributo decisivo para o reconhecimento 
da imagem fotográfica como suporte incontornável na experiência artística 
contemporânea

Produção: Fundação de Serralves
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B. OUTRAS EXPOSIÇÕES

eXposiÇÕes na biblioteca

artistas brasileiros e a poesia 
concreta”
Jan – mar 2014

Uma seleção inicialmente compilada por E. M. de Melo e Castro, poeta visual 
e autor de numerosas obras teóricas sobre o tema, e que estão atualmente 
em Serralves. A seleção das obras, é representativa dessas “vanguardas de 
60”, que refletem a intensa produção de materiais como, livros, poema objeto, 
revistas, panfletos, brochuras, postais e cartazes, quase na totalidade obtidas 
por troca com obras do próprio Melo e Castro.

publicaÇÕes independentes
mar – Jul 2014 

As publicações independentes procuram muitas vezes ser o veículo de uma 
produção cultural consciente, algumas vezes associadas a constrangimentos 
de vários tipos, aonde o resultado final é uma enorme diversidade quanto à 
utilização do livro como espaço de criação. Para esta mostra vão ser selecio-
nadas publicações de artistas que pertencem a uma nova geração no que res-
peita a tendências e à exploração de novas formas de comunicar. Comissário 
a convidar.

art-cHitecture
Jul – out 2014

Uma exposição comissariada por Guy Schraenen, subordinada ao tema da 
arquitetura e cujas obras selecionadas terão como enfoque a arquitetura, o 
urbanismo e espaços públicos. Obras de artistas como Stephan Willats, Pe-
ter Downsbrough, Peter Pillar, Wolf Vostel, Luc Deleu, Michael Asher, Gordon 
Matta-Clark, Dan Graham, Claes Oldenburg, Ed Ruscha, Olafur Eliasson, Garry 
Hume, Roy Lichtenstein, Jessica Stockholder. 

saal 
noV 2014 – Jan 2015

A Biblioteca pretende acompanhar a mostra que vai ser dedicada ao movi-
mento social pós 25 de abril, intitulado SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório 
Local). Este movimento tratou-se de um exercício democrático participativo 
entre população desfavorecida, arquitetos e governo, e que durou dois anos. 
A exposição pensada para o mezanino versa sobre documentação variada, 
impressa, que permitirá ao público ter acesso a uma série de relatos e opiniões 
sobre este movimento singular no Portugal dos anos 70.
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2.1.3. programa de itinerâncias 

A. NACIONAIS

A Fundação de Serralves no desenvolvimento das suas atividades expositivas 
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 estratégicos 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 Cole-
ção de Serralves e de outras Coleções de arte contemporânea em depósito no 
Museu de Serralves, qualificando a programação de equipamentos culturais 
existentes e incrementando a criação de novos públicos. 

eXposiÇÕes a acordar individualmente  
com entidades parceiras

A Fundação de Serralves propõe-se divulgar o acervo das Coleções do Mu-
seu 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 dire-
tamente com artistas contemporâneos, representados na sua coleção, apoian-
do-os na produção de novas obras ou exposições. 

Estão disponíveis para circular, em 2014, o conjunto de exposições que a se-
guir se elencam, que podem resultar na apresentação de uma nova exposição 
concebida em estreita colaboração com a entidade parceira que a pretenda 
acolher e promover no seu espaço cultural ou museológico. 

coleÇÃo FundaÇÃo de serralves  
 
mÚsiCa e PalaVras: oBras da Coleção de serralVes 
A exposição “Música e Palavras: Obras da Coleção de Serralves” propõe 
um percurso no interior da Coleção de Serralves pontuado por peças que, 
embora criadas em diferentes contextos históricos e geográficos, partilham a 
incorporação da experiência do som no seu discurso visual e conceptual.  

Desde a visão estética do acontecimento ao papel do artista como perfor-
mer, passando por práticas sonoras experimentais, a mostra proporciona uma 
aproximação à experiência sonora a partir da sua dimensão social no contexto 
contemporâneo. A materialidade do som, o poder da palavra como ferramenta 
sonora, a catarse associada aos elementos musicais e alusões à frenética es-
tética do videoclipe delimitam um percurso ao longo de diferentes propostas 
ligadas de maneira mais ou menos transversal ao som, à música e à palavra. 

Nesta mostra é também apresentada uma seleção de capas de discos em vinil 
pertencentes à Coleção Salvador Massada, em depósito na Fundação de Ser-
ralves. Esta seleção conta com capas desenhadas por artistas portugueses e 
internacionais como Jean-Michel Basquiat, Willem de Kooning, Robert Frank, 
Keith Haring, Damien Hirst, Barbara Kruger, Sol LeWitt, Roy Liechtenstein, 
Daniel Malhão, Robert Mapplethorpe, Jorge Martins, Paulo Nozolino, Robert 
Rauschenberg, Peter Saville, Andy Warhol, Laurence Wiener, entre outros. 

obras de: Vasco Araújo, Dara Birnbaum, Luís Paulo Costa, Luisa Cunha, João 
Paulo Feliciano, Dan Graham, Ricardo Jacinto, Tony Oursler, Tone Scientists, 
Rui Toscano, Pedro Tudela
Curadoria: Ricardo Nicolau
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coleÇÕes da FundaÇÃo de serralves e coleÇÃo da 
FundaÇÃo luso-americana para o desenvolvimento (Flad) 
 
haBitar(s) 
Esta exposição, que decorre do protocolo de depósito da coleção da FLAD na 
Fundação de Serralves, firmado em 1999, apresentará obras da coleção da 
Fundação de Serralves e obras da coleção da Fundação Luso-Americana para 
o Desenvolvimento (FLAD) que se encontram em depósito na Fundação de 
Serralves. 

A mostra desenvolve-se em torno da ideia – plural - de habitar. Habitar um 
espaço de estudo e de investigação, como faz Augusto Alves da Silva nas foto-
grafias da série “ist”, confrontar os objetos com a arquitetura que os alberga, 
como é sugerido nas esculturas de José Pedro Croft, ou refletir num espaço 
alternativo para uma casa inspirando-se nos modelos japoneses como faz Ali-
cia Framis, são alguns exemplos do que poderá ser visto na exposição. As gelo-
sias de Cristina Iglesias, por sua vez, tratam a importância da luz nos espaços 
que habitamos e remetem para arquiteturas ancestrais do Sul, enquanto a 
aparente escultura minimal de João Onofre é afinal um palco onde uma banda 
de death metal atuará na inauguração e no fecho da exposição.

A seleção das obras teve em vista o estabelecimento de pontos de contacto e 
de diálogo entre as duas coleções. Mostrar-se-ão artistas de diferentes gera-
ções, nacionais e internacionais e que trabalham uma diversidade de técnicas 
artísticas, como a escultura, a fotografia, a pintura, o desenho e o vídeo.

Curadoria: Suzanne Cotter, Isabel Sousa Braga e João Silvério
obras de: Pedro Calapez, Alberto Carneiro, Mauro Cerqueira, José Pedro 
Croft, Alicia Framis, Eberhard Havekost, Cristina Iglesias, João Onofre, Pedro 
Cabrita Reis, Augusto Alves da Silva, Rui Toscano e Francisco Tropa.

coleÇÃo ediÇÕes de artista da biblioteca  
da FundaÇÃo de serralves 
 
CaiXas mÖnChenGladBaCh 
Nas décadas de sessenta e setenta, o Städtisches Museum de Mönchengla-
dbach (Alemanha) foi um museu de vanguarda, precursor tanto no que se 
refere ao programa de exposições apresentadas como na política editorial 
levada a cabo. Apesar de situado numa pequena cidade – Mönchengladbach – 
este museu conseguiu atrair a atenção do mundo da arte. O constrangimento 
financeiro da própria instituição viria a revelar-se decisivo para o desenvolvi-
mento do projeto das “Kassettenkatalog”. Foi durante este período e através 
da ação do então diretor Johannes Cladders que surgiram as “caixas”. Um 
dos objetivos inerentes a este projeto era o de publicar algo singular, diferen-
te das habituais brochuras ou catálogos de exposições. Deste modo, qualquer 
pessoa podia ter acesso a uma “obra de arte”, sem que isso implicasse um 
encargo financeiro significativo. 

As “caixas” realizadas entre 1967-78, de edição limitada e numerada, são ímpa-
res na sua conceção. O design era da inteira responsabilidade de cada um dos 
artistas convidados. Todas apresentam a mesma medida (c. 21 x 17 x 3 cm) mas 
conteúdos totalmente diversos: brochuras, convites, folhas soltas, objetos, etc. 
A primeira destas “caixas” foi criada por Joseph Beuys. Seguiram-se nomes 
como Carl Andre, Robert Filliou, Panamarenko, Piero Manzoni, Jasper Johns, 
Marcel Broodthaers, Blinky Palermo, Gerhard Richter, James Lee Byars. Actu-
almente, todas as caixas são consideradas “raridades” ocupando um lugar de 
destaque nas coleções de obras de arte de museus internacionais.
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FotoCÓPia = PhotoCoPie  
Esta exposição aborda a eletrografia como ferramenta da criação e da repro-
dução. 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 eletro-
gráficas. No início dos anos 70 estas obras circularam sob a etiqueta 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 gráfi-
cas e as realizações no domínio dos livros de artista.

A qualidade das fotocópias tem evoluído conjuntamente com a evolução das 
fotocopiadoras. Os vários efeitos que podem ser obtidos através das carac-
terísticas, defeitos e qualidades de cada máquina, e também as variações na 
forma de utilizar a mesma máquina de um dia para o outro são muitas vezes 
desconcertantes, podendo o artista tirar partido de todos estes fatores e de 
se adaptar constantemente a eles. Os progressos técnicos e a evolução das 
fotocopiadoras têm criado um leque cada vez mais restrito de manipulações 
dado que certas propriedades ou defeitos tendem a dissipar-se, dado o aper-
feiçoamento das mesmas.

a BiBlioteCa de e. m. de melo e Castro 
Em 2003, a Fundação de Serralves teve a oportunidade de adquirir uma 
importante biblioteca consagrada à poesia visual. Essa coleção, constituída 
por várias centenas de obras foi compilada por E. M. de Melo e Castro, poeta 
visual e autor de numerosas obras teóricas sobre o tema.

É impossível determinar com precisão as origens da poesia visual; no entanto, 
já na Antiguidade se encontra poesia posta em imagem. Na década de 1920, 
diversos movimentos vanguardistas vão abrir as portas à explosão da poesia, 
libertando as palavras do seu tradicional arranjo na página. Tanto pela sua 
disposição no espaço como pela inovação tipográfica, a poesia visual torna-se 
uma forma artística de direito próprio e impõe-se, sobretudo nas décadas de 
1960 e 1970.

Devido à sua forma peculiar – na maioria dos casos obrigando à publicação 
de uma edição –, o movimento nunca chegou verdadeiramente a entrar no 
circuito do mercado da arte e permanece, ainda hoje, desconhecido do grande 
público, enquanto a arte conceptual, que surgiu nos anos 1960 sob a sua influ-
ência, viria a tornar-se num dos movimentos mais reconhecidos da segunda 
metade do século XX. 

outras aÇÕes descentraliZadas 
 
Bes reVelação 2013 – esPaço Bes arte&Finança 
Decorrendo do acordo estabelecido, será novamente apresentada em Lisboa, 
no espaço BES Arte& Finança a exposição BES REVELAÇÃO 2013.



B. INTERNACIONAIS

serralves | maputo.aFrica 
(data a deFinir)

O envolvimento com a arte contemporânea portuguesa a par tir de uma 
perspetiva global é uma questão central para a visão artística do Museu de 
Serralves. Enquanto parte desta perspe tiva, o Museu pretende desenvolver 
o seu programa de forma a incluir ideias e arte oriundas de África, do Médio-
Oriente, da Ásia e da América Latina, paralelamente àquelas provenientes da 
Europa e da América do Norte. As relações, históricas e cul turais, com países 
africanos de língua portuguesa representam uma linha de pesquisa e de troca 
de ideias muito rica.

Enquanto parte desta filosofia, a Fundação de Serralves e a Direção Artísti-
ca do Museu de Serralves entende a oportuni dade de apresentar um projeto 
expositivo e de formação de públicos que coloque em diálogo o Museu, atra-
vés da sua Cole ção de Arte Contemporânea e o vasto conhecimento das suas 
equipas, com os atores principais da arte contemporânea afri cana, em parti-
cular dos países lusófonos. Moçambique, e mais concretamente a cidade de 
Maputo, acolherá a primeira de uma série de iniciativas. Através deste projeto 
inovador serão proporcionadas verdadeiras partilhas e troca de experiências 
com aquele que acreditamos ser o fervilhante clima artístico Moçambicano.

Este projeto pretende assim promover a ligação entre a arte contemporânea 
Moçambicana e a Europa, assente na relação com um Museu e uma Coleção 
cujos prestígio e reputação, a nível nacional e internacional credibilizam e va-
lidam o projeto. O envolvimento do Museu de Serralves atribui ao pro jeto uma 
dimensão qualitativa e um reconhecimento no meio artístico e politico de ine-
gável interesse, contribuindo ainda para transmitir conhecimento e práticas 
museológicas - cura toriais, educativas e de comunicação – a púbicos específi-
cos, informar e sensibilizar para as temáticas da arte contemporâ nea públicos 
mais generalistas, fomentando assim o diálogo intercultural e artístico.

Comissariado: Suzanne Cotter
Produção: Fundação de Serralves
mecenas: Mota-Engil
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2.1.4. performance, música e cinema

A. “PLANOS DE PROXIMIDADE” 

O programa de Artes Performativas propõe em 2014 uma reflexão sobre dife-
rentes conceitos de proximidade tendo em vista a sua pertinência nos nossos 
tempos.  

Conceções como a privacidade (entre corpos e mentes), a espiritualidade e 
a introspeção assim como as noções de território, de casa e de comunidade 
serão abordadas neste programa, relacionando-se, em certos momentos, com 
as exposições Mira Schendel, Marwan Kassab Bachi, Monir Farmanfarmaian e 
o projeto SAAL, patentes no Museu.

A programação incluirá ainda iniciativas que partilham reflexões presentes 
nas exposições de Cildo Meireles e Ahlam Shibli, coincidindo com o período da 
sua apresentação em Serralves.

O plano integra igualmente projetos performativos e de cinema que perspeti-
vam diferentes formulações sobre a arte contemporânea e sua perceção pú-
blica integrados num programa designado por Novas Perspetivas 

ai, ai, ai 
25 Jan 2014

Conceção, coreografia e dança: Marcelo Evelin
O coreógrafo piauiense Marcelo Evelin vivia na Holanda quando criou “Ai, Ai, 
Ai“ em meados dos anos 90, solo a que o coreógrafo regressa em 2010. Sau-
dade e identidade, presente e memória são novamente evocados por Evelin 
para refletir sobre a violência, a colonização e a descriminação social num 
mundo reconhecidamente desigual. Concebido como um mergulho nas suas 
raízes, Ai, Ai, Ai é um trabalho pessoal criado a partir de questões inscritas no 
próprio corpo e pensamento. O processo de composição coreográfica desen-
volve-se assim numa relação entre o movimento, interpretado distintamente 
por Evelin, e um conjunto de elementos teatrais, sonoros e imagéticos, repre-
sentativos da cultura brasileira e das origens do coreógrafo.

Marcelo Evelin é coreógrafo, pesquisador e intérprete. Vive e trabalha na Eu-
ropa desde 1986, onde atua na área da dança e do teatro físico, tendo colabo-
rado com profissionais de variadas linguagens, nacionalidades e experiências, 
em projetos também envolvendo música, vídeo, instalação e ocupação de 
espaços específicos. É criador residente do Hetveem Theater em Amsterdão 
com sua companhia Demolition Inc., e ensina improvisação e composição na 
Escola Superior de Mímica de Amsterdão-Holanda, onde também cria proje-
tos e orienta estudantes em processos criativos. É curador e responsável por 
implementar o Núcleo do Dirceu, em Teresina-Piauí, um coletivo de artistas 
independentes e uma plataforma de pesquisa e desenvolvimento das Artes 
Performativas Contemporâneas.
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pindorama 
01 Jun 2014

de: Lia Rodrigues
Como ter um olhar critico sobre a forma como vivemos? Misturando os indi-
víduos até que se confundam? Afirmando os seus limites e as suas singulari-
dades ? Que rituais, que sacrifícios e que pactos serão necessários para dar 
forma a um corpo coletivo, mesmo que ele só subsista um único momento? 
Pindorama é uma peça reflexiva porque se funde na exploração da interiori-
dade dos seus intérpretes e indeterminada na expressão do movimento core-
ográfico, onde encontramos analogias com formas orgânicas reconhecíveis 
na natureza.

Lia Rodrigues é uma das figuras relevantes da dança contemporânea no 
Brasil. Na Maré, uma das maiores favelas no Rio de Janeiro, fundou o centro 
cultural La Casa de Cultura. É neste território que Lia apoia os fundamentos 
das suas peças e do seu trabalho, criando e improvisando novas condições 
de sobrevivência num pais desfeito pelas violências e desigualdades sociais.

intimacY 
set

diretor: Omar Abusaada; com: Yasser Abdellatif Ayham Alagha; Dramaturgo: 
Mohammad Alattar.
A peça realiza uma abordagem documental sobre a história verdadeira do ator 
sudanês Yaser Abedlatif (1966) interpretada por ele próprio. Yaser mudou-se 
para a Síria em 1991, após a guerra civil no Sudão, para continuar os seus 
estudos como Actor. Decide viver e trabalhar em Damasco onde prossegue 
com a sua carreira de ator e encenador. A peça revela a vida de Yaser em con-
textos incomuns: é a história de um refugiado político que prossegue de uma 
ditadura para outra. É a história de uma vida familiar através do skype: a sua 
mulher e filho fugiram para os Estados Unidos. É a história de um homem do 
teatro, um ator negro, que também estrangeiro, que gosta de realizar debates, 
escreve poemas singulares e tem um dom para contar histórias. Uma história 
com inúmeras derrotas, alguns triunfos. Uma história que inclui tudo o que 
pode ser dito num palco de teatro: identidade, cultura, tradição, amor, amizade 
e conflitos trágicos. Apesar da escalada do conflito revolucionário na Síria, o 
diretor sírio Omar Abusaada manteve-se a trabalhar em teatro e nas suas pe-
ças. Em Intimacy, Abusaada concentra-se numa testemunha contemporânea 
e incomum dos eventos atuais vividos na Síria.

av. dos bons amigos
out

de: Rui Catalão 
Em Av. Dos Bons Amigos, Rui Catalão convida os espectadores, dispostos em 
semicírculo, a experimentarem o que é “uma hora psicológica”. Através de 
memórias pessoais, geracionais e da história recente do nosso país, Catalão 
incorre numa excursão imaginária a temas que nos são comuns, mas que nos 
habituámos a remeter para a privacidade: o pânico da morte e como as ini-
bições a que sujeitamos o nosso corpo geram a relação de medo que esta-
belecemos com o desconhecido. Av. Dos Bons Amigos é o terceiro solo do 
encenador e ator Catalão e o sexto episódio em que explora a autobiografia e 
a memória como matérias ficcionais. 
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B. NOVAS PERSPETIVAS

tHe piXelated revolution 
08 FeV 2014

de: Rabih Mroué
The Pixelated Revolution é uma conferência-performance do artista libanês 
Rabih Mroué sobre o uso de telefones celulares durante a revolução síria. A 
peça propõe refletir sobre a natureza das fotografias capturadas na mobili-
zação de comunidades durante os eventos revolucionários devido à sua ca-
pacidade de reprodutibilidade, fácil circulação e partilha em plataformas de 
comunicação virtual e viral.

Performance, instalação combinando fotografia e texto, cinema e vídeo dão 
forma ao ativismo político de Mroué, artista libanês, ator e encenador com 
preocupações na vida artística no Líbano contemporâneo. Sempre procuran-
do novas relações com elementos e linguagens distintas, Mroué questiona as 
definições teatrais, a relação entre o espaço e a estrutura performativa e con-
sequentemente, as relações com a audiência, através de um teatro assumi-
damente documental. A apresentação da conferência-performance permitirá 
conhecer a forma como Mroué conceptualiza as suas obras, ideologicamente 
e culturalmente, no âmbito das realidades que pretende problematizar.

tHe stages oF staging 
mar-aBr

de: Alexandra Bachzetsis
No interior monocromático de um ginásio com colchões e bolas azuis, dez 
artistas apresentam as suas rotinas. Lentamente, o ginásio revela-se um set 
de filmagem de cenas com várias imagens. O treino atlético torna-se surreal 
e transforma-se numa dança em transe e frenética; confissões pessoais tor-
nam-se canções pop. Os ensaios para o trailer de um vídeo iniciam-se, a dança 
converte-se numa disciplina atlética, as canções em movimento, a linguagem 
em fisicalidade.

The Stages of Staging (2013), a peça mais recente da coreografa suíça Alexan-
dra Bachzetsis, explora as aspirações individuais e coletivas de um elenco de 
artistas dentro e fora do palco — ou frente a uma câmara. Como se relata uma 
história através de imagens em movimento e dos corpos que as compõem? 
Porquê apresentar a nossa privacidade a um público? Estamos a observar um 
processo de construção, um fracasso ou é simplesmente o trailer de um filme? 
E que filme é este finalmente?

title tK

Title TK é um trio composto por artistas conceptuais: o artista/hacker Cory 
Arcangel, cujo trabalho mereceu recentemente uma retrospetiva no Whitney 
Museum, o músico e escritor Alan Licht e o artista e curador Howie Chen.

Dos concertos deste projeto espera-se tudo menos música. Ao vivo, apresentam-
se com as guitarras pousadas, e durante o tempo do concerto conversam infor-
malmente sobre música e bandas de que gostam e sobre a indústria musical.

Title TK lançam o seu primeiro álbum, “Rock$” em outubro de 2013.
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C. PERFORMANCE E ARqUITETURA
noV-deZ

Inspirados na experiência participativa e na reunião de especialistas de diferen-
tes áreas disciplinares que distinguiu o projeto SAAL, propomos reunir um gru-
po de investigação e programação envolvendo pensadores e artistas do teatro e 
da performance para, em conjunto, apresentarem propostas criativas em resul-
tado de uma reflexão social e antropológica comum do contexto SAAL.

O Teatro do Vestido, coletivo teatral fundado em 2001, dirigido por Joana Cra-
veiro, será uma companhia a integrar este núcleo de trabalho. São premissas 
desta companhia a exploração da temática da memória e a sua relação com a 
sociedade e com a vida individual, fazendo da sua pesquisa um misto de auto-
biografia e profunda reflexão sobre a realidade envolvente. 

D. MÚSICA

mattin, taKu unami & guests

A reportagem de um concerto de Mattin e Taku Unami em Paris descreve dois 
homens (os próprios) sentados em duas cadeiras, sem instrumentos, que co-
meçando por soluçar acabam por chorar durante uma hora seguida, condu-
zindo o público por uma jornada muito particular, que pode começar no riso 
pelo insólito da situação e passar pelo desconforto que cresce à medida que a 
performance se instala no tempo, pela abstração das potencialidades sonoras 
do choro, ou mesmo por uma tristeza contagiante que eventualmente poderá 
assaltar alguns (há testemunhos de membros do púbico que não resistiram a 
acompanhar o choro). A performance funciona em vários níveis, complexifi-
cando significados e emoções, algo que tipicamente aparece no trabalho de 
Mattin, um dos mais importantes artistas a refletir sobre as implicações socio-
lógicas e políticas da música, da performance e da arte em geral.  

Para esta participação, Mattin irá convidar alguns artistas e pensadores, com 
o objetivo de realização de um pequeno grupo de apresentações e concretiza-
ção dum objeto editorial.

HenriQue Fernandes, Filipe silva,  
pedro lopes e travassos  
reCriação de “rainForest” de daVid tudor

David Tudor ficou conhecido como o emblemático intérprete de John Cage. 
No entanto, o seu trabalho como compositor, nomeadamente na área da ele-
trónica ao vivo, tem vindo a ser reconhecido como fundamental para o desen-
volvimento da música dos nossos dias. 

“Rainforest” é uma das suas obras mais conhecidas, tendo a sua primeira ver-
são sido escrita em 1968 para a Merce Cunningham Dance Company.

Esta obra funciona como uma instalação imersiva, composta por uma mirí-
ade de componentes que misturam objetos ressonantes com componentes 
eletrónicos.

Através dum sistema de feedback, “Rainforest” funciona como um “sistema 
ecológico em equilíbrio”. Nesta obra de Tudor, está também em jogo uma 
aproximação notável entre o intérprete e o instrumento. Ao inflacionar o nível 
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de imprevisibilidade gerado por um grande número de variáveis, Tudor rompe 
com a hierarquia imposta sobre o instrumento, fazendo a peça viver do diálo-
go entre este e os músicos, assim como com o espaço e a audiência.

Um coletivo de músicos portugueses é convidado a fazer uma recriação deste 
momento histórico.

cHris Watson

Nos britânicos Cabaret Voltaire, líderes do movimento da música industrial 
nos anos 1980, Chris Watson usava loops e gravações de campo. Hoje, é o res-
ponsável pela captação de som dos programas sobre a natureza produzidos 
pela BBC, para além de realizar instalações sonoras, álbuns e filmes. 

Aproveitando a diversidade de espaços da Fundação de Serralves, Watson 
será convidado a criar uma instalação, espacializando as suas gravações re-
alizadas em lugares remotos, em diálogo com as características e vida dos 
espaços escolhidos na Fundação de Serralves.

“sons para sono e sonHos na casa de serralves”

 Em 2003, a artista Maryanne Amacher esteve em residência em Serralves 
para a criação do trabalho “Supreme Connections” na Casa de Serralves. Uma 
das condições da artista foi a permissão para dormir na Casa. Esta era a única 
forma que a artista admitia para conseguir a intimidade com o espaço neces-
sária ao desenvolvimento do novo trabalho.

Esta relação de intimidade com o espaço e os objetos que nos permeia du-
rante o sono é extensível em alguma medida a quem connosco partilha desse 
mesmo espaço e tempo. No processo de adormecer, dormir e acordar, damo-
nos a conhecer mais um pouco.

Serralves convida o público a trazer o pijama para uma noite na Casa de Ser-
ralves.

Para embalar os visitantes, serão convidados músicos e DJ’s a tecer um manto 
musical que propicie uma noite descansada. 

A noite arranca a performance sonora “Music For Lamps” de Adam Basanta 
e Julian e Max Stein, uma composição musical para 12 candeeiros, que assim 
indicará o apagar das luzes. Pela manhã serve-se um pequeno-almoço com 
vista para o Parque.

proJeto saal

Da reunião de um grupo de trabalho transdisciplinar onde se pretende uma 
reflexão sobre o projeto do SAAL, resultará a apresentação de vários eventos 
dentro e fora de Serralves. Sendo a música um elemento congregador das 
comunidades, e o som um elemento fundamental na vivência do espaço ar-
quitetónico por via dos fenómenos físicos e psicológicos ligados à acústica, 
este grupo irá reunir alguns músicos para a discussão e concretização das 
suas propostas.
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Jem coHen > prog. mÚsica

No contexto do convite a Jem Cohen para a realização de um novo filme a 
partir de vivências da cidade do Porto, e tendo em conta a relação estreita do 
autor com o universo da música, que é aliás o foco de vários dos seus filmes, 
convida-se este autor a programar um pequeno ciclo de concertos em conso-
nância com o trabalho cinematográfico desenvolvido.

E. 23ª EDIÇÃO “JAZZ NO PARqUE”

A nova Edição do Jazz no Parque incluirá um programa que irá contemplar 
os três sábados do mês de Julho e reunirá agrupamentos americanos e euro-
peus, além da habitual componente musical portuguesa. 
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F. CINEMA

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

sabor do cinema

(Dois momentos) 
O Ciclo de projeções-conversa « O Sabor de Cinema », de autoria da associa-
ção Filhos de Lumière, apresentará uma programação que pretende dar a ver 
e a conversar sobre filmes de referência de vários géneros, bem como obras 
recentes de reconhecido mérito mas pouco conhecidas do grande público. 
A ação desenvolvida pela associação Filhos de Lumière visa implementar 
práticas de relação com a arte cinematográfica que passam pelo saber-olhar, 
pelo saber-fazer, na perspetiva de construir públicos para o cinema.

cinema saal

Ciclo de Cinema Documental, programado em articulação com a exposição 
SAAL e que reunirá filmografia sobre os atores e os processos envolvidos 
neste projeto. As sessões contarão com a presença de cineastas e ensaístas 
convidados a refletir sobre as repercussões que estas operações  implicaram 
do ponto de vista urbano, social e cultural.

doc lisboa e outras colaboraÇÕes

A par da programação anual de cinema será ainda apresentado um programa 
de cinema documental em resultado da colaboração com o Festival Doc – Lis-
boa, parceria que o Museu de Serralves sempre promoveu e intensificou.
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2.1.5. edições

O programa editorial da Fundação de Serralves visa documentar, divulgar e 
promover perspetivas múltiplas sobre a arte e a cultura contemporâneas. Nos 
últimos vinte e cinco anos, foram publicados sob a chancela da Fundação mais 
de 350 títulos. Entre eles contam-se catálogos das exposições e da Coleção do 
Museu de Arte Contemporânea, monografias sobre artistas representados na 
Coleção, atas de colóquios e conferências, publicações em torno da história da 
Casa, do Parque e do Museu de Serralves e edições sobre educação artística, 
ambiente, ecologia e paisagismo.

No ano de 2014, registar-se-á uma aposta significativa na produção de con-
teúdos sobre a Coleção de Serralves, no âmbito do princípio programático da 
Direção do Museu de a estudar, valorizar e promover a sua divulgação, nacio-
nal e internacionalmente, quer em suporte impresso, quer em suporte digital, 
tornando acessível a públicos mais vastos informação visual e textual de qua-
lidade. Pretende-se proceder à elaboração de fichas biográficas sobre autores 
de obras pertencentes à Coleção de Serralves, clarificadoras do contexto ar-
tístico, social e histórico e da relevância nesse contexto do conjunto das res-
petivas obras, assim como de fichas monográficas sobre obras pertencentes à 
Coleção de Serralves, clarificadoras das respetivas características estruturais, 
dos desafios e preocupações subjacentes, das diferenças específicas relativa-
mente a relevantes obras de referência e/ou ao conjunto da obra do respetivo 
artista e, quando relevante, da história expositiva da peça.

A Fundação de Serralves continuará a sua colaboração com museus e editoras 
de grande prestígio com vista à publicação conjunta de catálogos de exposi-
ções. Assegurando a um tempo uma mais efetiva distribuição internacional 
das publicações e a contenção de custos, estas parcerias contribuem decisiva-
mente para a projeção de Serralves além-fronteiras.

catÁlogos das eXposiÇÕes em serralves

mira sChendel 
A Fundação de Serralves associar-se-á à Pinacoteca do Estado de São Paulo 
para publicar a versão portuguesa do catálogo em inglês que a mesma coedi-
tou com a Tate Publishing por ocasião da apresentação em Londres da maior 
exposição retrospetiva de Mira Schendel até à data, que Serralves agora aco-
lherá. Com cerca de 286 páginas, esta publicação incluirá ensaios críticos de 
Cauê Alves, Tanya Barson, Jorge Guinle, Lizete Lanhado, Taisa Palhares, John 
Rajchman, Sonia Salzstein e Isobel Whitelegg. Completam-na uma cronologia, 
lista de bibliografia e de exposições selecionadas. 

noVas eConomias, noVas realidades, 12 ContemPorâneos
Produzido pela Fundação de Serralves, este catálogo com aproximadamente 
136 páginas irá documentar a mais recente produção de artistas portugueses. 
Além de textos dos comissários (Suzanne Cotter, Bruno Marchand, Ricardo 
Nicolau), integrará uma antologia de escritos recentes sobre arte contempo-
rânea e crítica de arte que assumiram marcaram os artistas representados na 
exposição. Pretende-se com esta publicação contribuir para o debate em tor-
no das novas aproximações à curadoria e oferecer perspetivas inéditas sobre 
a relação do trabalho artístico e a produção de conhecimento. 

marWan: Pinturas e desenhos, 1962–72
Para acompanhar a primeira exposição do artista sírio em Portugal, centrada 
nas obras do início da sua carreira, a Fundação de Serralves publicará uma 
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versão revista, em português, do catálogo editado pela organização libanesa 
Solidere. Amplamente ilustrada, a publicação, com cerca de 160 páginas, con-
tará com ensaios de Catherine David (comissária da exposição e especialista 
da arte do Médio Oriente) e de Jörn Merkert (historiador de arte) esclarecedo-
res do singular mundo pictórico de Marwan.

Cidade a Cidade, Bairro a Bairro, ilha a ilha, Casa a Casa e 
Quarto a Quarto  
SAAL: ARqUITETURA E PROCESSOS PARTICIPATIVOS, 1974-1976

O catálogo, com cerca de 350 páginas, incluirá extensa documentação (textu-
al e visual) sobre o Programa SAAL proveniente não só de arquivos públicos 
(designadamente o Centro de Documentação do 25 de Abril da Universidade 
de Coimbra e o Centro de Investigação da Faculdade de Arquitetura do Porto) 
como dos arquivos pessoais dos protagonistas do processo (incluindo Alexan-
dre Alves Costa, José Bandeirinha, Nuno Portas, Artur Rosa, Nuno Teotónio 
Pereira e Álvaro Siza). Ensaios do comissário (Delfim Sardo) e do consultor 
científico da exposição (J. Bandeirinha) serão complementados com uma aná-
lise sociológica do empowerment feminino associado ao processo, um levan-
tamento histórico sobre os dois anos de vigência do SAAL e extratos de es-
critos determinantes para a formatação ideológica dos arquitetos envolvidos 
(Henri Lefebvre e Manfredo Taffuri). 

Por forma a divulgar a singularidade deste modelo participativo do relacio-
namento dos arquitetos com as necessidades das populações carenciadas, 
procurar-se-á coeditar a publicação com uma editora internacional, em asso-
ciação com as entidades coprodutoras da exposição.

monir FarmanFarmaian: PossiBilidade inFinita 
Produzido pela Fundação de Serralves, o catálogo que acompanhará a primei-
ra exposição antológica dos desenhos e obras espelhadas da artista irania-
na será coeditado com o Solomon R. Guggenheim Museum de Nova Iorque, 
coprodutor da mostra. O livro, com aproximadamente 160 páginas, pretende 
não só analisar as obras expostas (muitas nunca vistas há mais de quarenta 
anos) no contexto da história da arte reunirá como enquadrá-las no contexto 
cultural do Irão dos anos 1970. Além de Suzanne Cotter (comissária da mos-
tra), Negar Azimi, Sia Armajani, Robert Morris e outros artistas associados à 
artista, são potenciais autores de contributos para o catálogo.

Bes reVelação 2014
À semelhança dos anos anteriores, será editado um catálogo que documen-
tará não só as obras apresentadas a concurso pelos artistas premiados 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.

PuBliCaçÕes soBre a Coleção de serralVes
No âmbito do programa de valorização, estudo e divulgação da Coleção de 
Serralves o Serviço de Edições propõe-se editar em 2014 duas publicações 
que, prosseguindo o programa de investigação permanente iniciado com “Cir-
ca 1968” e “Serralves 2009: A Coleção”, alargarão as perspetivas de leitura e 
a documentação disponível sobre o acervo da Fundação. 

esCritos de artista PortuGueses das dÉCadas de 1960–70
Com cerca de 96 páginas, esta publicação resultará de uma aturada investiga-
ção em torno dos escritos de artista de criadores portugueses representados 
na Coleção da Fundação de Serralves. O primeiro de uma potencial série, este 
volume integrará escritos sobre a obra própria, teoria e crítica de arte, excer-
tos de entrevistas e escritos-obra. 
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Procurar-se-á uma parceria com uma editora internacional com vista a poten-
ciar a divulgação do contexto artístico português do período em referência.

destaQues da Coleção 
Cerca de 25 obras da Coleção de Serralves serão objeto de uma análise cla-
rificadora das suas características estruturais, dos subjacentes desafios e 
preocupações, das diferenças ou afinidades específicas relativamente a rele-
vantes obras de referência no contexto nacional e internacional, do seu lugar 
no conjunto da obra do respetivo autor e ainda do contexto artístico, social e 
histórico e da relevância desta nesse contexto. Também a esta iniciativa se 
procurará dar sequência.

catÁlogos de eXposiÇÕes no eXterior

haBitar(s) 2 e 3
Obras da coleção da Fundação luso-americana para o desenvolvimento e da 
Fundação de Serralves

Duas brochuras, com cerca de 60 páginas cada, documentarão as duas novas 
edições deste projeto iniciado em 2013. Incluirão obras provenientes de ambas 
as coleções da autoria de cerca de dez artistas, cada uma acompanhada de 
um pequeno texto contextualizador da peça no conjunto da obra do seu autor 
e desta no panorama artístico nacional e/ou internacional.

eXPosiçÕes itinerantes da Coleção
Uma brochura com c. 32 páginas acompanhará uma nova série de três ex-
posições de obras da Coleção de Serralves fora de portas, comissariadas por 
curadores independentes propondo leituras inéditas da arte, portuguesa e in-
ternacional, das últimas cinco décadas. 

outras publicaÇÕes 

manoel de oliVeira: Volume iii 
No seguimento dos dois volumes editados em 2009 sobre a obra de Manoel 
de Oliveira, a Fundação de Serralves associa-se agora à prestigiada editora 
brasileira Cosac & Naify para publicar o terceiro volume da trilogia. Além da 
terceira e última parte da conversa entre João Fernandes e João Bérnard da 
Costa sobre a obra do cineasta português, a publicação, com cerca de 160 pá-
ginas, apresentará textos de Luís Miguel Cintra, Jean-Michel Frodon, António 
Preto, Jonathan Rosenbaum e Serge Toubiana.
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2.1.6. educação

A ação do Serviço Educativo da Fundação de Serralves tem por objetivo incen-
tivar a valorização e dinamização do património cultural de Serralves nas suas 
várias valências: Arquitetura, Museu - nas vertentes da coleção e da progra-
mação de Arte Contemporânea - e Parque, estimulando o conhecimento e o 
gosto pela fruição dos espaços culturais e apoiando os diferentes públicos na 
sua formação ao longo da vida, contribuindo para uma cidadania ativa e para 
uma vivência mais plena e sensível. 

Serralves enquanto espaço aberto à imaginação, à reflexão e ao debate, pri-
vilegia o pensamento crítico e criativo na aproximação à cultura contemporâ-
nea na perspetiva de uma cidadania consciente e plena. Abrir espaços de ex-
periência, criar pontes entre a arte contemporânea e o mundo onde vivemos, 
informar, surpreender, provocar, criar e partilhar são os objetivos presentes 
nas atividades promovidas na programação apresentada, dirigida a toda a co-
munidade.

linHas gerais de programaÇÃo

Para além das atividades destinadas às famílias, das visitas guiadas oferecidas 
ao público em geral e dos projetos realizados em parceria com escolas - desde 
o ensino pré-escolar ao universitário – e com outras associações e institui-
ções nacionais, este ano decidimos reforçar as atividades destinadas a público 
adulto. 

Na vertente da Arte Contemporânea, o programa Educativo pretende valo-
rizar e dinamizar a programação do museu, propondo atividades que visam 
aprofundar o relacionamento com as práticas artísticas em exposição, pro-
movendo programas que contribuam para uma apreensão crítica da arte con-
temporânea num contexto sociocultural alargado. Pretendemos ainda, dando 
início a um programa de residências, abrir um espaço de trabalho que acolha 
projetos artístico-educativos cuja obra apresente uma importante dimensão 
relacional, permitindo explorar novas formas de relação educativa e experien-
cial com os nossos públicos,

Na área do Ambiente, os programas são orientados no sentido de uma edu-
cação científica que, para além de apoiar a formação de cidadãos conhecedo-
res 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.

Tanto na vertente Ambiente como na vertente Museu, prevê-se a continuidade 
de programas de integração e inclusão de públicos carenciados e com neces-
sidades especiais, assinalando-se neste domínio a continuidade do protoco-
lo de colaboração com a Fundação Porto Social, 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 interna-
cionalização do trabalho realizado, através do fomento de parcerias ao nível 
nacional e internacional.

Os debates, conferências, cursos, as visitas e as oficinas temáticas, apresen-
tam-se como atividades centrais na programação, de modo a garantir uma 
relação cada vez mais cúmplice com o público em geral, com a comunida-
de escolar e com as mais variadas instituições e comunidades profissionais 
que procuram Serralves no sentido de participarem nas nossas atividades e 
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envolverem-se com a sua programação e património. Por isso, o programa 
Educativo de Serralves apresentado de seguida, divide-se nas seguintes linhas 
de ação:

A. Escolas
B. Visitas
C. Encontros
D. Novas Perspetivas
E. Residências Artísticas 
F. Laboratórios
G. Participação
H. Sazonalidades, Comemorações e Famílias
I. Publicações
J. Protocolos de Colaboração com outras instituições

A. ESCOLAS

É objetivo dos programas educativos vocacionados para as escolas que o en-
contro com as obras de arte e com os artistas esteja assente em estratégias 
pedagogicamente orientadas. Estas estratégias espelham-se em propostas de 
relação com as escolas de curto e de longo prazo. O programa destinado a 
escolas divide-se assim em Visitas, Visitas Oficina, Oficinas e Projeto Anual 
com Escolas.

visitas 
Aprofundar o conhecimento sobre o património da Fundação de Serralves, 
a partir de percursos facilitados pela equipa de monitores, composta por ar-
tistas-educadores, historiadores de arte, investigadores em teoria de arte e 
educação e arquitetos. A liberdade de questionar, os diálogos e a partilha de 
perceções e perspetivas são sempre privilegiados.

Visitas Às eXPosiçÕes
O Museu de Serralves apresenta um programa diversificado de exposições de 
arte contemporânea. A visita acompanhada por artistas educadores procura 
contextualizar as obras expostas, motiva o observador, a fazer associações, 
identificações na perspetiva de acolher diferentes modos de ver, de provocar 
diálogos, aproximações entre visitante e obras expostas.  

Visitas À arQuitetura 
A obra de Álvaro Siza, um arquiteto nacional e internacionalmente reconhe-
cido, é o ponto de partida para uma experiência que relaciona a arquitetura 
do Museu com a arquitetura da Casa e do Jardim de Serralves e desvenda a 
história do lugar.

Visitas ao 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 ver-
dadeiramente excecionais, sendo de destacar notáveis exemplares de faias, 
liquidâmbares, eucaliptos, pinheiros, sobreiros e castanheiros. A visita oferece 
um ponto de partida para a sua descoberta.

Visita-oFiCina
A visita-oficina oferece a possibilidade de descoberta do património de Ser-
ralves ao longo de percursos temáticos que conjugam a componente teórica 
com a realização de pequenos momentos de experimentação nos espaços e 
reforçam a dinâmica de comunicação adaptada a diferentes públicos.
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eXPosiçÕes
O Museu de Serralves apresenta um conjunto de exposições temporárias, que 
possibilitam ao visitante surpreender-se ao longo do ano com obras de arte 
contemporânea de diferentes artistas, internacionalmente reconhecidos. 

A visita-oficina tem duas componentes: uma de reflexão teórica, dialogante, 
outra de prática criativa, no sentido de reforçar o diálogo entre obra de arte e 
o observador, entre este e o contexto em que se encontra. Um monitor espe-
cializado acompanha os visitantes, dialoga com estes na perspetiva de valori-
zar diferentes leituras das obras expostas e explorar o potencial criativo que a 
arte contemporânea poderá despertar no visitante que aceita o desafio.

arQuitetura
Através de exercícios de exploração do espaço, revela-se o processo de traba-
lho do arquiteto. O Museu de Serralves, projetado por Álvaro Siza é o ponto de 
partida para diferentes leituras e recriação dos espaços expositivos.

arquitetices
Com desenhos na mão e maquetes gigantes no chão vamos percorrer, es-
corregar, investigar e descobrir os espaços do Museu. Em cada sala espe-
ram-nos surpresas e desafios para vencer.

arquitetura
Observar, desenhar, construir espaços em maqueta e descobrir pormeno-
res do Museu e da Casa de Serralves são os desafios propostos. Com a aju-
da de desenhos de arquitetura e, através de jogos orientação e memória, 
vamos elaborar um mapa mental.

ParQue
Ao sol ou à chuva, através das quatro estações do ano, desafiamos os parti-
cipantes a partir à descoberta da biodiversidade do Parque de Serralves. Esta 
atividade oferece um conjunto de «aulas de campo» para a exploração de per-
cursos temáticos: à descoberta das plantas, a importância da água na criação 
dos diferentes habitats, em busca de tritões, salamandras e lagartos ou com-
preender 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!

oFicinas artes
Estas oficinas visam alargar horizontes de referência, mobilizar saberes trans-
versais, 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.

aBriGos
1, 2, 3 abrigos e começa-se a esboçar o espaço público, lançando-se conse-
quentemente as regras para viver em conjunto. Esta oficina propõe uma aven-
tura a construir onde a arte e a arquitetura incorporam em si uma dimensão 
física e social: construir é construir-se individual e coletivamente.

o trato do retrato
O que é uma imagem? Quantas imagens cabem na nossa imaginação? Va-
mos brincar com as imagens através de uma espécie de memória coletiva e 
criar um painel de miniaturas mágicas feitas de imagens que desafiam o nosso 
olhar. Vamos conversar com as imagens dos artistas e ensaiar formas, fazer 
linhas e desfazer movimentos. Vamos desafiar os limites da imagem através 
do nosso sentir e transformar uma comunidade mágica de personagens em 
maestros da nossa imaginação.
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FÁBriCa de sons
Muitos são os artistas cuja prática envolve o som. Ruídos, ritmos ou ecos emer-
gem 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.

arte no ParQue
Explorar, registar e intervir em diferentes percursos pelo Parque de Serralves. 
Este é o ponto de partida para a criação de pequenas instalações com recurso 
a diversos materiais.

as ÁrVores tamBÉm Contam histÓrias
Partir à descoberta da linguagem das árvores e das estórias que só elas sa-
bem contar; acordar o olhar, apurar o ouvir; sentir os cheiros e com as mãos 
percorrer texturas; atravessar espelhos que abrem portas inesperadas para 
realidades fascinantes. E assim, exploram-se os sentidos e nesta interação vão 
surgir motivações para desenhar linhas, colecionar texturas ou formas com 
lápis, fios, pentes, escovas e esponjas.

interVençÕes na PaisaGem
Realiza-se um percurso pelo Parque de Serralves, observam-se e analisam-se 
formal e conceptualmente algumas das obras aí instaladas. Propõe-se a cria-
ção de uma intervenção criativa com elementos de diversas naturezas.

ConVersas no museu
As exposições apresentadas no Museu de Serralves constituem o ponto de 
partida para o debate sobre a arte contemporânea e abrem perspetivas quan-
to a: valores estéticos, curadoria, práticas artísticas contemporâneas, arte e 
arquitetura (seleção de um tema por sessão).

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 fazem parte da 
Coleção de Serralves. Vamos elaborar um pequeno livro que conjuga de forma 
criativa palavras e imagens.

enContros Com a arte ContemPorânea
O que são? São sessões teóricas, com debate, sobre cruzamentos entre arte 
contemporânea e temáticas disciplinares e outras. Os grupos inscritos neste 
programa deverão fornecer, previamente, as suas preferências temáticas.

mãos À tinta
As tintas, os pincéis, os lápis e outros materiais de pintura, fazem mexer as 
mãos e a imaginação. Com papel no chão, nas mesas e nas paredes, esta ofici-
na pretende estimular a curiosidade dos mais novos pelas técnicas e conceitos 
ligados à pintura e ao desenho que privilegiam a expressão individual. O corpo 
em partes e/ou no seu todo, pode ser instrumento para concretização das 
atividades que propomos.

mãos, Braços e aBraços
A dramatização com elementos produzidos na oficina é um jogo apelativo que 
envolve eu, nós e os outros.

Desenha-se, recorta-se, dobra-se, conjugam-se formas que recriam partes do 
corpo; associam-se elementos naturais; brinca-se ao positivo-negativo e ao 
faz-de-conta. Recriam-se adereços em forma de mãos, braços e abraços para 
ver, acariciar, abraçar, sentir, comunicar, representar.
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Ver de olhos FeChados
Do que está à nossa volta, o que se vê e revela quando fechamos os olhos? 

Sons, texturas, cheiros... Se os sentimos, como os desenhamos depois, com os 
olhos abertos? Esta oficina será um ponto de partida para uma viagem sen-
sorial e exercitar a capacidade de sentir, memorizar e representar sensações. 
Usando todos os sentidos, no Museu e no Parque, iremos descobrir obras de 
arte e lugares que se revelam em Serralves.

Quantos mundos numa FotoGraFia?
Na origem da fotografia há um desejo de guardar uma imagem de um deter-
minado momento. Uma réplica fiel de objetos, pessoas e lugares. Uma magia 
que nos permite cristalizar o mundo numa galeria de imagens. Nesta oficina 
vamos desvendar um pouco dessa magia. Conhecer ferramentas da fotografia 
como películas, slides, visores, lentes; compreender a luz, os objetos e a sua 
escala e enquadramento.

oFicinas ambiente
O programa de oficinas de educação ambiental oferece um conjunto de ati-
vidades centradas na aprendizagem de conteúdos de ciências e de conceitos 
que visam promover a sustentabilidade e a cidadania. Estimular a curiosidade 
e fomentar o conhecimento através da experiência e observação, são objeti-
vos transversais aos programas pedagógicos de Ambiente.

Cada programa propõe a participação em várias oficinas ao longo do ano leti-
vo e possibilita o estabelecimento de pontes temáticas com os currículos esco-
lares. 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 bio-
lógico, acompanhando os ciclos na Natureza, semeando, vendo crescer e co-
lhendo os produtos cultivados. Em paralelo são desenvolvidas atividades de 
observação dos hábitos e comportamentos dos animais da Quinta, promoven-
do-se o conhecimento e o relacionamento responsável das crianças com os 
mesmos. Cada grupo participante visita Serralves uma vez por semana. 

ParQue À Vista!
Este programa pretende despertar os mais novos para diferentes experiên-
cias no Parque de Serralves, tendo por objetivo desenvolver capacidades de 
expressão e a criatividade através do contacto e relacionamento com a Natu-
reza. 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!

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 experimentação. Extrair co-
rantes 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.

PÉs ao Caminho, mãos À horta!
Este programa visa estimular a curiosidade infantil pelos fenómenos naturais 
e fomentar o conhecimento pela experiência e observação diretas a partir da 
mobilização de todos os sentidos. A descoberta das plantas e animais no Par-
que 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!
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aulas de CamPo 
Ao sol ou à chuva, através das quatro estações do ano, vamos partir à desco-
berta da biodiversidade do Parque de Serralves. Este programa oferece um 
conjunto de percursos temáticos realizados inteiramente ao ar livre no Par-
que: à descoberta das plantas, a importância da água na criação dos diferen-
tes 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!

amBiente e saÚde
Em articulação com os conteúdos programáticos das disciplinas de Ciências, 
desenvolvem-se atividades de estudo, monitorização e caracterização de pa-
râmetros 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.

Cientistas no ParQue
Este programa aborda os temas da biodiversidade, da gestão de recursos 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, tra-
balho de campo e atividades em laboratório.

aulas no ParQue
Na descoberta da biodiversidade do Parque de Serralves, pretende-se promo-
ver a formação de uma consciência cívica e ambiental, bem como a aprendiza-
gem e a consolidação de conhecimentos em torno das temáticas da área das 
Ciências da Natureza.

CoZinhar Com o sol
Vamos aprender a cozinhar com o Sol, em fornos solares de várias tipologias. 

Os fornos solares utilizam a energia solar para cozinhar alimentos de uma for-
ma saudável, segura e poupando energia. Será construído um forno solar em 
miniatura (maqueta) e partilhadas e degustadas receitas saborosas! 

Esta oficina pretende despertar os jovens para a possibilidade da utilização 
de energias renováveis no dia-a-dia, numa perspetiva de adoção de modos de 
vida mais sustentáveis.

ViVer Com enerGia
Vocacionado para a disciplina de Ciências Físico-Químicas, este programa 
aborda as temáticas da Energia e Eletricidade, Materiais e Reações Químicas, 
Mecânica e Movimento e Luz e Som. Durante as 3 sessões anuais e, recor-
rendo a trabalho laboratorial e experimental, os alunos testam, verificam e 
exploram conhecimentos adquiridos em sala de aula.
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proJeto anual com escolas
O projeto Anual com Escolas é uma atividade que promove uma relação de 
longa duração com as escolas, que se desenvolve ao longo de todo o ano leti-
vo, seguindo o seguinte calendário: 

• Encontro Professores: 23 de Novembro 2013
• Seminário: 11 de Janeiro 2014 (a confirmar)
• Oficinas para alunos e professores: Janeiro – Abril 2014
• Formação de professores
• Plataformas digitais 
• Exposição: Junho a Setembro 2014
• Publicação: Outubro 2014

tema 2014: serralVes no Bolso 
Surpresa?
Este ano é um ano de viragem. Projeto é projétil.

Porquê Serralves? Porque é dos conteúdos de Serralves que se trata. Porquê 
no bolso? Porque as dimensões dos produtos a entregar no final do projeto 
serão de pequenas dimensões – pelo menos um deles poderá estar sempre 
à mão, para ser dado a conhecer aos amigos – e porque queremos que os 
“metam no bolso”, que usem este património de Serralves, que é essencial-
mente vosso, que existe para vos e nos provocar, para nos apropriarmos e 
cuidarmos dele. 

Queremos arriscar convosco, chamar-vos para um encontro com a arte con-
temporânea, a natureza e o ambiente. Vamos, em conjunto, partilhar sen-
sações, pareceres, emoções, ideias, imagens e conhecimentos; descobrir 
relações, projetar, pesquisar, conceber objetos com recados que possam ser 
facilmente guardados no bolso ou circular de mão em mão. Iremos fazer tudo 
isto mantendo sempre a imaginação por perto.

Propomos a abordagem de questões que fazem parte da vida de todos nós e 
que atravessam tanto a experiência da arte como a vivência do ambiente. Du-
rante o ano letivo de 2013-2014, o projeto anual com escolas abrirá caminhos 
para: a exploração da sensibilidade, a procura e produção de conhecimento 
e a aceitação de múltiplas formas de compreender e de viver no mundo, no 
sentido de perspetivar futuros mais humanos. 

O projeto de trabalho deste ano envolverá a escolha da obra de um artista 
contemporâneo representado na coleção do Museu de Serralves e de uma 
temática relacionada com o ambiente. A partir desta escolha, e depois de um 
processo de trabalho continuado, os grupos deixarão também uma marca de 
si - das suas idades, das suas escolhas, da sua capacidade de relacionar, criar.

cÂmara municipal do porto
Os projetos “Porto de crianças” e “Porto a Ler” são programas municipais de 
coadjuvação curricular que funcionam em tempo letivo, conjugando educação 
não formal e educação formal no exercício de estratégias, áreas e espaços 
pedagógicos diferenciados e inovadores. Ambos visam contribuir para o su-
cesso escolar e desenvolvimento integral das crianças, criando condições de 
interação máxima entre o jardim-de-infância, a escola e restante comunidade 
educativa, pela articulação de diferentes contextos de ensino/aprendizagem. 

Em 2013/2014 o Serviço Educativo Artes e o Serviço Educativo Ambiente de-
senvolvem, respetivamente, dois e um projetos no âmbito do “Porto de Crian-
ças” e o Serviço Educativo Artes desenvolve três projetos integrados no “Por-
to a Ler”, com sessões nas escolas e em Serralves, nomeadamente “Bichos” 
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“Os sentidos do meu corpo em ação”, “À descoberta das Estações do ano”, 
“Uma história pelo correio”, “Lengalengas” e “Leituras de mim”. Cada um des-
tes programas é composto por 10 oficinas, em oferta a 8 turmas. 

encontro de Formadores
Espaço aberto à imaginação, à reflexão e ao debate, Serralves estimula a 
aproximação crítica e criativa à cultura contemporânea, na perspetiva de es-
tabelecer com as escolas uma relação cada vez mais cúmplice e dinâmica. Em 
Setembro de 2014 realiza-se o Encontro Anual de Formadores, com o objetivo 
de apresentar o programa de atividades, para assim possibilitar a sua inte-
gração nos projetos educativos e culturais das escolas. Neste dia é também 
apresentado o tema do Projeto Anual com Escolas e são abertas as inscrições.

visita proFessor
As visitas para professores fornecem informações e sugestões para a prepa-
ração de atividades dirigidas à comunidade escolar, a realizar na Fundação de 
Serralves, que procuram estimular o desenvolvimento de projetos e parcerias.

escola amiga / proFessor amigo
O projeto ESCOLA AMIGA visa fundamentalmente fortalecer as relações entre 
Serralves e as Escolas para que, em conjunto, se possam definir formas efica-
zes de colaboração no domínio da educação. 

É uma parceria que convida cada Escola a apoiar objetivos de cooperação 
mútuos, no sentido de promover o envolvimento da comunidade discente e 
docente em atividades desenvolvidas pelo Serviço Educativo.

B. VISITAS

Visitas para o público em geral (programadas anualmente e a pedido)

visitas Às eXposiÇÕes
Partindo de um programa diversificado de exposições de arte contemporâ-
nea, uma visita orientada proporciona um enquadramento e contextualização 
únicos, de modo a que fique a conhecer a produção artística dos nossos dias.

visitas À arQuitetura 
Visita ao Museu e Parque

Cada visita aos espaços arquitetónicos da Fundação de Serralves é orien-
tada no sentido de relacionar a arquitetura contemporânea do Museu (de 
autoria do arquiteto Álvaro Siza Vieira) com a Arte Deco da Casa (da autoria 
do arquiteto Marques da Silva) e a magnífica paisagem do Parque (da autoria 
do arquiteto Jacques Gréber). Os espaços cruzam-se e coexistem harmo-
niosamente e dessa forma insinuam-se como arte, porque são Arquitetura 
e Paisagem.

visitas ao 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 
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paisagista da primeira metade do século XX. É um espaço com uma grande 
valia ecológica onde, por exemplo, as espécies arbóreas adquirem portes ver-
dadeiramente excecionais, sendo de destacar notáveis exemplares de faias, 
liquidâmbares, eucaliptos, pinheiros, sobreiros e castanheiros. A visita oferece 
um ponto de partida para a sua descoberta.

visitas institucionais
Visitas realizadas a pedido, incluindo visitas para Empresas, Representações 
Diplomáticas, Grupos Turísticos e Escolas, focadas na apresentação e na con-
textualização histórica e social da Fundação de Serralves.

visitas a casa de serralves vista por…
Iniciado em Maio de 2013, este programa regular de visitas guiadas à Casa de 
Serralves, orientadas por artistas que lhe são próximos e por arquitetos co-
nhecedores da sua história, dá a conhecer o processo de conceção e constru-
ção de um dos exemplos mais paradigmáticos e melhor preservados do estilo 
art déco em Portugal, promovendo também múltiplas perspetivas sobre este 
imóvel recentemente classificado como Monumento Nacional. 

Programação a desenvolver em colaboração com a Escola das Artes/ Univer-
sidade de Coimbra e com a Faculdade de Arquitetura/ Universidade do Porto, 
ao abrigo do protocolo estabelecido com estas duas instituições.

C. ENCONTROS 

encontros arte contemporÂnea
A acompanhar o programa do Museu de Serralves, serão desenvolvidos uma 
série de Encontros destinados ao público em geral, em particular ao público 
adulto. O objetivo destes encontros é o de abrir espaços de experiência, de 
inquietação e de reflexão, tendo como ponto de partida as propostas artísticas 
apresentadas nos espaços do museu, revelando como é que a experiencia ar-
tística se relaciona com as circunstâncias históricas e socioculturais nas quais 
ela tem lugar. 

leituras, ConFerÊnCias, ColÓQuios e outros enContros
A tipologia base destes Encontros divide-se em “Leituras no Museu” - Leituras 
das exposições feitas por críticos, académicos, outros artistas, entre outros -; 
“Colóquios” e “Conferências”, programados em relação com a restante pro-
gramação do museu; outros Encontros cuja tipologia está em aberto e é de-
pendente das possibilidades de relação oferecidas pelo contexto específico da 
exposição em torno da qual são programados.  

Estão previstos, em articulação com a programação do Museu, em Março de 
2014, a realização de uma conferência sobre Crítica de Arte/ Programa Nova 
Geração e em Abril de 2014, a Conferência SAAL. Serão criadas parcerias 
institucionais que fortaleçam a programação destes encontros. A título de 
exemplo, entre as várias parcerias planeadas, atualmente estamos a trabalhar 
numa parceria com o Instituto de História de Arte da Universidade Nova de 
Lisboa, no âmbito da exposição de Mira Schendel. 

ConVersas na BiBlioteCa 
Será programada uma conversa por exposição na Biblioteca, em torno das 
obras e da temática exposta. 
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Curso de histÓria de arte – arte ContemPorânea
Tendo como objetivo alargar e aprofundar a fruição da programação do Mu-
seu de Serralves e contribuir para a compreensão do fenómeno artístico con-
temporâneo, o Serviço Educativo irá, em colaboração com o Departamento 
comercial, promover um curso sobre Arte Contemporânea. Este curso será da 
responsabilidade de um comissário convidado, o qual deverá estabelecer, em 
diálogo com o SE-Artes e com a Direção do Museu, um programa de 10 aulas 
temáticas, dinamizadas por ele e por um especialista convidado no tema tra-
tado em cada sessão. O público-alvo é o público em geral e cada aula deverá 
ser concebida de forma a interessar tanto quem está a dar os primeiros passos 
na relação com a arte contemporânea, como estudantes de arte e outros inte-
ressados que procurem estruturar e aprofundar a relação e os conhecimentos 
que já trazem consigo. 

encontros – ambiente
Constituem momentos de reflexão em torno de temáticas transversais às 
problemáticas do ambiente, de modo a criar um espaço de diálogo entre for-
madores e investigadores e o público interessado em pensar criticamente a 
sociedade contemporânea. 

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 concei-
to 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 equilíbrio 
ecológico, Técnicas de poda e multiplicação, Da Horta para o prato, Energias 
Renováveis com tecnologias de baixo custo, Cosmética natural e detergentes 
ecológicos constituem os eixos orientadores, no âmbito dos quais os cursos 
teórico-práticos são propostos.

ConVersas soBre amBiente
Neste novo ciclo de conversas, organizado em parceria com a Liga para a 
Proteção da Natureza, debater-se-ão a realidade e o futuro da agricultura em 
Portugal. 

O crescimento económico, a segurança alimentar, a gestão da água, a biodi-
versidade, a desertificação dos solos, a integração social, a silvo-pastorícia e a 
integração das políticas agrícolas, serão alguns dos temas em análise.

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 por-
menores fascinantes do mundo natural. Convidam ainda à descoberta do Par-
que 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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D. NOVAS PERSPETIVAS

Novas Perspetivas é um programa transversal a toda a Direção do Museu, que 
contará com a participação de convidados – de artistas a pensadores de várias 
áreas do saber – que virão debater connosco questões ligadas à redefinição 
da natureza práticas artísticas e da sua receção. As propostas que o SE-Museu 
apresenta para este programa irão colocar-nos em contacto com alguns dos 
projetos internacionais mais estimulantes na área da relação da arte com a 
educação universitária e na área do envolvimento artístico com a sociedade 
em geral. Para o desenvolvimento deste programa será proposta uma parceria 
com o Colégio das Artes – Universidade do Porto e com a Universidade do Por-
to. Alguns convidados, a confirmar: Bruno Latour (França), Professor e Vice-
Presidente do Departamento de Investigação da Sciences Po – Instituto de Es-
tudos Políticos de Paris; Christina Werner (Alemanha), codirectora do Institut 
für Raumexperimente; Shannon Jackson (EUA) Richard and Rhoda Goldman 
Chair in the Arts and Humanities, na Universidade de Berkeley, Califórnia.

E. RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

Residências de artistas, curadores, educadores, cientistas sociais, entre ou-
tros, que serão convidados a estabelecer uma relação com a Fundação e com 
o Museu de Serralves. Esta relação decorrerá em diferentes momentos do 
ano e, para além da disponibilização de espaço para uma residência clássica 
durante duas semanas – i.e.: disponibilização de espaço para investigação e 
criação livre -, promover-se-á encontros específicos a partir da atividade de-
senvolvida pelo Museu de Serralves – em particular, pelos departamentos de 
Programação e Educação. 

Artistas residentes em 2014: AND_Lab | Centro de Investigação Artística e 
Criatividade Científica, com direção de João Fiadeiro (Lisboa, Re.Al) e Fernan-
da Eugénio (Rio de Janeiro, Re.Al e PUC-Pontíficia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro

F. LABORATÓRIOS 

(PARCERIAS COM UNIVERSIDADES E 

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO)

O objetivo dos Laboratórios é o de aprofundar o vínculo entre o mundo da 
investigação académica e a prática profissional no Museu, com o objetivo 
de assegurar a atualização e monotorização crítica do trabalho pedagógico 
e educativo desenvolvido em Serralves, nas suas mais variadas facetas e, 
simultaneamente, enquadrar as colaborações com projetos de investigação 
- universitária ou outra – com os quais o Serviço Educativo da Fundação 
de Serralves estabelece parcerias de curto, médio ou longo prazo. Nestas 
parcerias protocoladas, as universidades assumem-se como parceiros téc-
nico-científicos e colaboram no desenho de conteúdos e validação de dados 
gerados nos programas educativos. Parcerias já previstas:10 MAIO 2014 – 
Seminário Works – work on screen: a study of social memories and identities 
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through cinema. CIES/ IUL - Centro de Investigação e Estudos de Sociolo-
gia - CIES-IUL, CRIA – Centro em Rede de Investigação em Antropologiam 
e CECL-UNL – Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens (com apoio 
FCT); Seminário “Algumas razões para uma arte não demissionária”, Centro 
de Estudos Arnaldo Araújo (unidade de I&D - FCT), Escola Superior Artística 
do Porto (ESAP); And_Lab - Centro de Investigação Artística e Criatividade 
Científica; Departamento de Educação Artística, FBAUP - Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto.

G. PARTICIPAÇÃO

Participação do Serviço Educativo em projetos de ação social e de educação 
não formal e formal:

conversas participativas
Conversas com artistas e outros agentes artísticos que estejam em Serralves 
no âmbito da programação desenvolvida pelo museu, sobre práticas concre-
tas em torno da Educação e do desenvolvimento social. Abertas ao público em 
geral mas para a qual serão convocadas em particular pessoas que estejam 
a desenvolver atividades no âmbito da Educação – formal e não formal – e do 
desenvolvimento social.

Programação já definida para 2014: conversa com a coreógrafa Lia Rodrigues 
(Rio de Janeiro, Brasil), em parceria com o Serviço de Artes Performativas.

conselHo de amadores
2014: Escola da Ponte (a confirmar)

O Conselho de Amadores é um grupo composto por crianças e adolescentes 
que são convidados a olhar para o Museu de Serralves e a mostrá-lo, a nós, 
instituição, e ao nosso público, o que vê e como o vê. Em vez de os educarmos 
a eles, serão eles a proporem-nos novos modos de relação com um Museu 
e com as exposições. Este programa será preparado no início do ano 2014. 
Pretendemos começar com um convite à Escola Básica da Ponte, situada no 
concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, devido ao acolhimento que a práti-
ca artística tem no ensino ali praticado e ao seu posicionamento pedagógico 
(mais informação sobre a Escola da Ponte em anexo).

proJetos comuns 
Projetos no âmbito da educação não formal desenvolvidos em parcerias com 
outras instituições. 

aCademia uBuntu / instituto Padre antÓnio Vieira
A Academia Ubuntu é um projeto de capacitação de jovens com elevado poten-
cial de liderança em contextos de exclusão social. O programa desenvolve-se 
a partir do Ubuntu, um conceito africano que significa “Eu sou porque Tu és”, 
a partir do qual é possível traçar um percurso de formação para uma Lideran-
ça Servidora. A Fundação de Serralves estabeleceu, em relação com o Serviço 
Educativo, um protocolo de colaboração com esta Academia que se tem vindo a 
desenvolver desde o início de 2013 e que se deverá prolongar em 2014.
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ePis – emPresÁrios Para a inClusão soCial
A EPIS tem como missão prioritária o combate ao insucesso e abandono es-
colar, tendo por aspiração a construção de um modelo coletivo de cidadania 
moderna. Para tal, trabalha de perto com um conjunto de escolas distribuídas 
por todo o país. Em 2014 pretendemos propor a esta associação uma parceria 
no âmbito da Educação formal.

uniVersidade CatÓliCa/esCola das artes
Em 2014 o SE-Museu irá iniciar contactos com a Universidade Católica / Esco-
la das Artes, para se inteirar do Programa de Formação (+50) (Universidade 
Sénior) e da possibilidade de desenvolvimento de parcerias com a Escola das 
Artes e com o Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes.

Câmara muniCiPal do Porto
intergeracional 
Resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal do Porto/Fundação 
Porto Social e o Serviço Educativo da Fundação de Serralves, o projeto 
intergeracional TENHO 25 ANOS envolve um grupo de adolescentes do 
Centro António Cândido e um grupo de adultos na terceira idade que fre-
quentam o Lar do Santíssimo Sacramento.

Concebido e orientado por Cristina Camargo e Ivone Almeida, com a coor-
denação do Serviço Educativo de Serralves e a consultoria de Elvira Leite, 
o projeto partiu da convicção de que a interação entre as diferentes gera-
ções é um fator fundamental no crescimento equilibrado de adolescentes 
e jovens, bem como na promoção de um envelhecimento ativo, saudável e 
participante a todos os níveis, afetivo, relacional e cognitivo. 

A designação TENHO 25 ANOS denota o objetivo de, entrecruzando pas-
sado e futuro, aproximar os grupos em presença e entre todos estabelecer 
um elo de ligação. Nas instalações das instituições envolvidas e nos espa-
ços de Serralves são desenvolvidas atividades e encontros fomentadores 
de uma relação harmoniosa marcada pela aprendizagem comum e a par-
tilha de experiências.

artesanato urbano
Resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal do Porto/Fundação 
Porto Social e o Serviço Educativo da Fundação de Serralves, este progra-
ma tem como objetivo proporcionar aos monitores de mais de 26 institui-
ções de cariz social sensibilização para a estética contemporânea e em 
simultâneo a transmissão de conhecimentos sobre técnicas especificas 
de artesanato contemporâneo. Para o cumprimento deste objetivo a Fun-
dação de Serralves convida artesãos experientes e conceituados para, ao 
longo de um ano, trabalharem em estreita colaboração com os monitores 
dos centros sociais da Fundação Porto Social. A primeira fase deste proje-
to encontra-se em avaliação, tendo em vista a configuração do trabalho a 
desenvolver no ano 2014.

Projeto horta social do Centro Juvenil de Campanhã
O projeto “Quinta do Centro Juvenil de Campanhã” nasce da vontade e 
empenho da Câmara Municipal do Porto/Fundação Porto Social (CMP-
FPS), da Fundação de Serralves (FS) e de um conjunto de parceiros que, 
em diálogo estreito, entenderam desenvolver e implementar um conjunto 
de iniciativas e intervenções conducentes à valorização de um espaço de 
elevado potencial, mas atualmente sub explorado, pertencente ao Centro 
Juvenil de Campanhã (CJC), instituição que presta apoio social a crianças 
e jovens e que constitui a entidade alvo da presente iniciativa. 

A CMP-FPS e a FS assumem-se enquanto entidades promotoras do pro-
jeto com responsabilidades, respetivamente, ao nível da articulação com 
as várias instituições que prestam apoio social e da gestão global do pro-
jeto/articulação da intervenção educativa. Os parceiros, a Escola Superior 



78

Agrária de Coimbra (ESAC) e a Associação de Engenharia para o Desen-
volvimento e Assistência Humanitária (EpDAH) garantem respetivamente 
o apoio técnico e científico para a produção vegetal e animal e a consulto-
ria técnica em engenharia, bem como a colaboração voluntária direta de 
membros em ações práticas no terreno, em vertentes variadas.

rotas dos museus
Os museus da cidade do Porto têm um enorme potencial enquanto espa-
ços de encontro, aprendizagem e descoberta. Se há já um hábito bastan-
te alicerçado, por parte dos grupos escolares, em visitarem os museus de 
forma continuada, da parte de adultos da cidade está menos sedimenta-
do o hábito de uma participação continuada em projetos com os museus. 
Pese embora as visitas pontuais sejam válidas e de interesse, procura-se 
neste projeto alimentar um tipo de visitas integradas em projetos, que 
crie realmente uma relação de continuidade entre as instituições e os 
seus públicos.

Procura-se através das Rotas dos Museus convidar todos os grupos de 
adultos da cidade a conhecer melhor a cidade, os seus museus, e desco-
brirem que o museu pode ser um espaço de aprendizagem e de encontro 
consigo mesmo, com os outros e com a cidade.

proJeto metas – escolHas / cercar-te
Hospital de sÃo JoÃo
comunidade terapÊutica da ponte da pedra

leitura Furiosa
Promovida pela Association Cardan, acontece todos os anos, em Maio, na ci-
dade industrial de Amiens (Norte da França). Foi-nos trazida pelo Luiz Rosas 
e pela Eduarda Dionísio. Tem acontecido também em Lisboa (Centro Mário 
Dionísio), em Beja e no Porto. Envolve pessoas que escrevem, pessoas que 
desenham e pessoas zangadas com a leitura. Num último momento, envolve 
todos quantos queiram participar na festa de ler e escutar o que foi escrito 
(Maison de la Culture d’Amiens, Casa da Achada, Museu de Serralves, Biblio-
teca de Beja).

Do encontro «singular» entre os que escrevem e os que não gostam de ler, 
resultam textos que são «ilustrados» enquanto os seus primeiros destinatá-
rios os descobrem. Espera-se que esses cruzamentos de órbitas, saberes e 
dizeres se transformem em textos e desenhos de risco. Textos não apenas 
«escritos para» mas já «escritos com». Textos que são «de autor» mas que 
baralham as autorias, um pouco à maneira do que a grande música negra 
ocidental, chamada jazz, fez com as melodias orelhudas. Textos que deses-
tabilizam a comodidade de quem os escreve mas igualmente o conforto da 
exclusão, como muito bem explica o companheiro Rosas. Trata-se apenas de 
um pequeno grão na engrenagem da estupidificação, do silenciamento, da pri-
vacidade e da privação. Porém fazemos questão de produzir esse grão e de 
continuar este gesto.   

QualiFiCar Para inCluir
A Qualificar para Incluir pretende enquadrar crianças e jovens originárias de 
famílias que acompanham no âmbito de um protocolo com a Segurança So-
cial, num programa cultural e artístico consistente ao longo do ano letivo de 
2013-2014. O investimento no sucesso escolar e educativo é um ponto forte 
do trabalho desta instituição, sendo fundamental a criação de parcerias que 
contribuam para ampliar as oportunidades de qualificação escolar e social das 
referidas crianças e jovens. 
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No presente ano letivo, o Serviço Educativo Artes receberá alguns grupos em 
atividades do programa regular de atividades para escolas, fomentando uma 
participação continua nas ações desenvolvidas.

necessidades especiais 
ProGrama 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 Par-
que de Serralves. Pretende-se explorar uma diversidade de suportes, mate-
riais e processos criativos, de forma dinâmica e dialogada.

ProGrama 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 vocacio-
nada para uma área diferente, que possibilitam assim uma flexibilidade de ex-
plorações por parte dos grupos.

H. SAZONALIDADES, COMEMORAÇÕES  
E FAMÍLIAS

saZonalidades
Férias em Serralves é um programa de oficinas com caráter lúdico dirigido a 
crianças e jovens dos 4 aos 12 anos de idade. Em contacto com o Museu de 
Arte Contemporânea, com o Parque ou com a Quinta, as crianças são convi-
dadas a explorar estes espaços através do seu envolvimento em atividades 
que valorizam a curiosidade e a criatividade, a experimentação e a vivência 
em grupo. Este Campo de Férias, que se desenvolve ao longo de uma semana 
(manhãs e/ou tardes) e propõe desafios no âmbito das artes plásticas, das 
ciências experimentais, do movimento e da expressão. Férias recheadas de 
experiências incríveis que lhes ficam na memória!

 
FÉrias de natal em serralVes

 
FÉrias da PÁsCoa em serralVes

 
FÉrias de Verão em serralVes

FamÍlias
ProGramação anual FamÍlias em serralVes 
Ver, experimentar, criar, brincar, passear, descansar, descontrair, em percursos 
de exploração, em oficinas e exposições, em conversas e piqueniques, à des-
coberta 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. A participação é gratuita.
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serralVes em Festa
Celebrar Serralves como um espaço inclusivo da arte contemporânea e da cultura 
incorporando o pensamento e práticas ligadas à reflexão sobre o meio ambiente e 
paisagem é a proposta do Serralves em Festa em 2014.

A programação integrará propostas performativas que ilustram a interação das 
artes visuais com as artes performativas  nas áreas disciplinares da Performance, 
Música, Dança Contemporânea, Teatro e Cinema, Arquitetura e Ecologia  apresen-
tadas numa relação mais próxima e integrada com as atividades habitualmente 
desenvolvidas no Museu e no Parque de Serralves.

Em 2014 propomos trabalhar a programação no sentido de aproximar o público 
que nos visita no SEF com a atividade anual  para que este evento possa contribuir 
para o desenvolvimento de públicos da programação regular da Fundação.

A iniciativa  deslocar-se-á ainda para fora dos muros da Fundação através de um 
programa  que ocupará lugares distintos da cidade, apresentados ao longo dos 
meses de Maio e Junho.

Festa de outono
Em 2014, no final de Setembro, para celebrar o início da nova estação, terá lugar a 
6ª Edição da Festa do Outono. Como habitualmente, estarão disponíveis um con-
junto de atividades diversificadas e criativas, para todas as idades, que reavivam 
antigas tradições e costumes do Outono. 

A Festa do Outono contará com uma programação variada que incluirá diversas 
artes como a música, o teatro de marionetas, o cinema, visitas guiadas e oficinas 
em família. 

Em 2014 a programação da Festa de Outono será realizada em parceria com a As-
sociação Transforma, no âmbito da rede europeia Imagine 2020 – Art and Climate 
change network. Neste âmbito, e aproveitando a oportunidade que a temática 
desta rede proporciona, no sentido de uma articulação criativa entre as atividades 
educativas do museu e do Parque, com o Serviço de Artes Performativas, será 
pensada toda uma programação conjunta que, com a arte e com os artistas, ajude 
a sensibilizar a população em geral para um assunto de importância transversal 
a toda a sociedade.  

Ainda no contexto da Festa do Outono o serviço Educativo propõe a realização de 
um encontro intitulado Economia da Imaginação, para o qual serão convocados 
economistas e outros cientistas sociais para, na senda de autores como o eco-
nomista indiano Amartya Sen, que pensou o papel fundamental das expressões 
culturais na economia, pensar o papel ativo que a cultura, as artes e a imaginação 
têm no tecido económico de uma sociedade (“economia” entendida em sentido 
lato, fazendo uso da origem etimológica da palavra). 

natal em serralVes
Serralves apresenta um programa dirigido a famílias que envolve atividades par-
tilhadas para comemorar a época natalícia. Entre as 10h00 e as 17h00, Sábado e 
Domingo, participação gratuita e diversão garantida com experiências e aprendi-
zagens várias!

comemoraÇÕes
dia 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 fre-
quentar uma oficina livre, vocacionada para crianças, jovens e famílias.

noite internaCional dos museus 
dia internaCional dos monumentos e sÍtios 
Jornadas do PatrimÓnio
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I. PUBLICAÇÕES
publicaÇÃo proJeto anual com escolas
Publicação final relativa ao Projeto Anual com Escolas, este ano sob o tema 
“Serralves no bolso”. 

Público-alvo: Professores e outros pedagogos, estudantes, profissionais de 
serviços educativos.

dossiers pedagÓgicos 
Desenvolvimento e melhoramento dos Dossiers Pedagógicos. 

Público-alvo: Professores e outros pedagogos, profissionais de serviços edu-
cativos.

brocHuras e FicHas inFormativas das atividades  
do serviÇo de educaÇÃo 
(suporte papel e online)

J. PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM 
OUTRAS INSTITUIÇÕES 

protocolos de colaboraÇÃo
AEPGA - Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino

AdEPORTO - Agência de Energia do Porto

Apisantos, Artur José Sousa Santos

Câmara Municipal do Porto (Fundação Porto Social)

CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos do 
ICETA (Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agroalimentares) /Uni-
versidade do Porto

CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental

CRE.Porto - Centro Regional de Excelência em Educação para o Desenvolvi-
mento Sustentável da Área Metropolitana do Porto

ESAC – Escola Superior Agrária de Coimbra 

Instituto Padre António Vieira

Laboratório da Qualidade do Ar Interior do Instituto de Engenharia Mecânica/
Pólo da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

LPN - Liga para a Proteção da Natureza

Projeto ENEAS da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

TAGIS - Centro de Conservação das Borboletas de Portugal

Universidade do Porto

Universidade Católica - Escola das Artes

Câmara Municipal do Porto (Fundação Porto Social)

Instituto Padre António Vieira
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colaboraÇÃo com autarQuias Fundadoras 
Desenvolvimento e implementação de ações de formação destinadas a téc-
nicos de museus, bibliotecas, entre outros serviços municipais, no âmbito das 
parcerias estabelecidas com autarquias. 

outras 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 contemporâ-
nea, 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. 

doutoramentos 
Doutoramento “O Papel Social das Ações Educativas em Arte Contemporâ-
nea: um estudo de caso nos Museus de Serralves (MACS), Portugal e Museu 
de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), Brasil”, Universidades do Minho e 
de Aveiro. 

outros
Projeto de investigação-ação “Museus da Cidade do Porto: desafios para a 
construção de territórios”
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2.1.7. 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 audio-
visual 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 visibilidade, 
consolidação e fidelização de público.

aulas na biblioteca 
Nesta atividade que a biblioteca promove desde 2004, junto de escolas e ou-
tros 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
Consciente das dificuldades existentes na aquisição e atualização de fundos 
documentais por parte de Instituições sem fins lucrativos, a Fundação de Ser-
ralves irá manter durante o ano de 2013, a oferta, através de candidatura on-
line, 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 
catálogos 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, monogra-
fias sobre a Fundação e os seus espaços e manuais dirigidos a educadores e 
público infanto-juvenil.
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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 2014 centrar-se-á em dois eixos de ação 
fundamentais: 

A. Programação e divulgação para o público 
B. Estudos e ações para a conservação e valorização do Parque

A programação e a divulgação para o público são fundamentais para manter 
e aumentar o grau de fidelização de quem nos visita. Assim, em 2014 será 
desenvolvido um conjunto de atividades dirigidas a público adulto em geral 
e especializado tais como uma conferência internacional sobre paisagem, ci-
clos de conferências e palestras informais com investigadores, uma exposição 
dedicada à flora e fauna do Parque e respetivo catálogo. Será também organi-
zada uma grande ação de inventariação da biodiversidade do Parque, aberta 
a todos e contará com a participação de um conjunto alargado de investiga-
dores. Continuarão também a ser potenciados momentos de descoberta do 
Parque através da realização de visitas especializadas. 2014 será também o 
ano em que os conteúdos sobre o Parque disponibilizados on-line surpreende-
rão desde logo pelo fecho dos projetos Biodiversidade em Serralves e Explo-
rador de plantas do Parque – projetos que preveem uma nova interface com o 
público, mais dinâmica, apelativa e visual e também pelo desenvolvimento de 
conteúdos sobre a história, a paisagem e os espaços que definem o Parque.

O trabalho de estudo e investigação sobre os valores naturais e paisagísticos 
do Parque que tem vindo a ser desenvolvido em parceria com o CIBIO, ao abri-
go do Protocolo FS/CIBIO/FCT continuará no decorrer de 2014. Estes estudos 
de base encaram-se como fundamentais pois possibilitam o suporte técnico 
para o desenho de novas ações de programação e para a elaboração de ações 
de conservação e valorização do Parque.

Com a classificação da Fundação de Serralves como Monumento Nacional 
em 2012 e tendo em consideração o estado de envelhecimento que o cober-
to vegetal do Parque atesta, torna-se fundamental assumir a preservação da 
identidade histórica e dos valores naturais e paisagísticos singulares do Par-
que. Em 2014, para além da necessária preservação dos elementos existentes, 
entende-se como prioritária a elaboração de planos de plantação para a re-
cuperação de zonas cuja identidade se encontra fragilizada pela ausência ou 
envelhecimento da vegetação. Ações desta natureza serão cada vez mais im-
portantes e recorrentes na gestão do Parque pelas razões referidas, tornando-
se imprescindíveis para a salvaguarda da imagem do Parque, um elemento de 
referência internacional da arte dos jardins na primeira metade do século XX. 

Outras ações complementares serão também desenvolvidas tais como a 
criação de uma central de compostagem, a criação de um viveiro de plantas 
autóctones, a recuperação de muros e a continuação dos trabalhos de valori-
zação da Quinta Pedagógica, desde logo pela renovação do efetivo animal e 
condições de acolhimento.

Todas estas ações são concretizadas com o envolvimento da equipa de manu-
tenção do Parque que continuará diariamente a assegurar as tarefas funda-
mentais para a sua salvaguarda.
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A. PROGRAMAÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA O 
PÚBLICO

conFerÊncia internacional “o desenvolvimento indus-
trial e a criaÇÃo de paisagens”
Para um mais completo entendimento de Serralves, para compreender a sua 
génese e significado, importa conhecer o contexto geográfico, económico e 
social que sustentou a criação de riqueza e o elevado nível sociocultural dos 
seus mentores.

São vários os complexos fabris que prosperaram no vale do Ave, em parti-
cular indústria têxtil (sobretudo no médio Ave). Destacam-se, para além da 
Fábrica do Rio Vizela de que António José Cabral é um dos sócios fundadores 
(1845), as de iniciativa de Narciso Ferreira, nomeadamente a Sampaio, Ferreira 
& Companhia, em Riba de Ave que se moderniza e afirma a partir de finais do 
século XIX. São elas que sustentam a criação de uma significativa fortuna que 
permite abraçar uma orientação filantrópica, apoiando a criação do hospital, 
de escolas, de bairros sociais ou do quartel de Riba d’Ave.

Tal como em Serralves, é esta riqueza extraída das indústrias do Ave que per-
mite a beneficiação ou construção de habitações permanentes ou temporá-
rias para as famílias dos industriais, nas quais os jardins se revelam elemen-
tos essenciais para o recreio e embelezamento da propriedade constituindo, 
igualmente, símbolos de prosperidade e bem-estar social. 

Delfim Ferreira, um dos filhos de Narciso Ferreira e também ele um importante 
e extraordinariamente abastado industrial, com fábrica no Vale do Ave, viria a 
associar o seu nome à Quinta de Serralves quando a comprou a Carlos Alberto 
Cabral, em 1957. 

Outros industriais têxteis deixaram a sua marca inscrita na paisagem do vale 
do Ave, desde o rio Ferro até à foz do Ave, através da construção dos seus 
complexos fabris e de espaços privados e sociais a eles associados. Estudos 
mais recentes permitiram identificar algumas quintas, nomeadamente a Casa 
da Espinhosa em Guimarães, cuja habitação foi traçada por Marques da Silva 
e cremos que o ordenamento e o traçado da quinta será da autoria de Jacinto 
de Matos.

Importa, por isso, olhar para a paisagem do vale do Ave como espaço privile-
giado, pelas suas características naturais, para a produção de bens transacio-
náveis e, consequentemente, de excedentes económicos que permitiram a um 
número significativo de industriais expandir e modernizar os seus complexos 
fabris, desenvolver projetos de melhoramento locais, nomeadamente realizan-
do edifícios, jardins ou bairros operários para benefício da população e, em 
particular, investir no seu próprio espaço doméstico, construindo de raiz ou 
melhorando as suas casas e jardins. É neste fenómeno que se inscrevem as 
raízes da Quinta de Serralves, no Porto, de Carlos Alberto Cabral.

Finalmente, poderá revelar-se interessante rever alguns casos internacionais 
de indústria fundada durante os séculos XVIII e XIX, nomeadamente na Grã-
Bretanha que, liderando a revolução industrial, apresenta algumas das reali-
zações arquitetónicas e paisagísticas mais significativas e o pensamento mais 
avançado sobre reforma social, com implicações paisagísticas e urbanísticas. 
Neste contexto destaca-se Robert Owen e New Lanark, os irmãos Cadbury e 
Bournville (‘The Factory in a Garden’) ou Titus Salt e Saltaire, considerada um 
caso modelar e prospectivo de planeamento urbano. Saltaire e New Lanark, 
estão, desde 2001, inscritos na lista do património mundial da Unesco e inclu-
ídos na European Route of Industrial Heritage.
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casual conFerences 
As Casual Conferences promovem a disseminação do conhecimento científico 
sobre biodiversidade através do contacto de investigadores nacionais e es-
trangeiros de reconhecido mérito científico com o público em geral. Em 2014, 
será dada continuidade a este ciclo de palestras, cujo início teve lugar em 2011, 
com a realização de três sessões comissariadas pelo CIBIO, beneficiando do 
posicionamento que este apresenta no panorama da investigação científica 
nas diversas vertentes da biodiversidade, possibilitando colaborações com di-
versas instituições de investigação de excelência.

caFÉ com ciÊncia
O Café com Ciência é uma atividade de divulgação científica que promove e 
dá a conhecer, num ambiente muito informal, de grande proximidade com o 
público e acompanhado de um café, quem são os cientistas nacionais, qual o 
seu percurso profissional, qual o âmbito do seu trabalho, quais são os seus 
métodos de investigação, assim como a partilha de curiosidades e experiên-
cias pessoais de cada um. Em 2014, realizar-se-ão 9 sessões ao longo do ano, 
dando continuidade a este ciclo iniciado em 2012 e comissariado pelo CIBIO.

eXposiÇÃo “o parQue em macro”
Numa visita ao Parque de Serralves, somos naturalmente confrontados com a 
mestria do seu desenho, com o seu valor histórico, com a sua diversidade de 
cores, formas e texturas. No entanto, há muito mais para além do que natu-
ralmente se consegue observar a olho nu. A exposição “O Parque em Macro” 
será o meio para revelar ao público o Parque que não se vê mas que no en-
tanto é condição essencial para a sua existência, através de uma seleção de 
fotografias macro em grande formato, da sua flora e fauna. Uma oportunidade 
única, curiosa e de descoberta e nunca antes vista dos valores naturais do 
Parque.

programa paralelo À eXposiÇÃo “o parQue em macro”
Associado à exposição “O Parque em Macro”, e contribuindo para a sua divul-
gação e envolvimento do público, será desenvolvido um programa paralelo à 
mesma, que incluirá visitas realizadas por especialistas, cursos e concursos de 
fotografia de natureza bem como a publicação de um catálogo da exposição.

bioblitZ
Um Bioblitz consiste na inventariação relâmpago dos seres vivos (animais e 
vegetais) de uma determinada área e cuja finalidade é a de caracterizar a bio-
diversidade aí existente. O conceito surgiu em 1996 nos Estados Unidos da 
América e desde então espalhou-se um pouco por todo o mundo. Em Serral-
ves, será um evento aberto a todos, decorrendo ao longo de 24 horas, sendo 
os trabalhos de inventariação (campo e de laboratório) acompanhados por 
investigadores convidados pelo CIBIO. O objetivo é encontrar e identificar o 
maior número possível de espécies que serão posteriormente registadas na 
plataforma online da Fundação de Serralves “Biodiversidade na web”. É simul-
taneamente uma missão científica, um momento de reunião com a Natureza 
e uma oportunidade diferente de fruição e aprendizagem sobre os valores 
naturais do Parque. Paralelamente, trata-se também de um convite de adesão 
ao projeto de ciência participativa (citizens science) “Biodiversidade na web”, 
no dia da ação e posteriormente.

blog “cadernos de serralves”
O blog “Cadernos de Serralves” é uma plataforma online, cuja finalidade será 
a promoção da comunicação entre investigadores e a comunidade, desenvol-
vida pela equipa de investigadores do CIBIO residente em Serralves abordan-
do o quotidiano do Parque em permanente alteração.
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Pretende-se a publicação de textos com periodicidade semanal distribuindo-se 
pelos diferentes temas (Paisagem, Flora, Fauna Silvestre e Raças Domésticas 
Autóctones), contando-se ainda com a participação de convidados externos à 
equipa, cuja participação se mostre pertinente.

visitas saZonais ao parQue de serralves
Pela diversidade apresentada pelo seu notável conjunto arbóreo-arbustivo, o 
Parque apresenta uma grande variabilidade sazonal, permitindo um sem nú-
mero de experiências visuais e sensoriais ao longo do ano. Pela sua relevância 
na transmissão do conhecimento sobre a flora do Parque, em 2014 serão no-
vamente realizadas quatro visitas sazonais ao Parque, no inverno, primavera, 
verão e outono.

astronomia no parQue de serralves
Pela grande curiosidade e envolvimento que esta ação despertou no público 
em 2013, voltarão a realizar-se no Parque em 2014 diversas ações de obser-
vação de estrelas, constelações, planetas e outros astros, com recurso à utili-
zação de telescópios e com o acompanhamento especializado de astrónomos 
do Planetário do Porto.

atualiZaÇÃo do eXplorador  
de plantas do parQue de serralves
Dando continuidade ao projeto de atualização do levantamento da vegetação 
do Parque e do sistema de gestão associado desenvolvidos em 2013, preten-
de-se em 2014 finalizar este projeto através da atualização do explorador de 
plantas que se encontra atualmente disponível. O explorador de plantas é uma 
ferramenta on-line com acesso através da página de internet da Fundação de 
Serralves cujo objetivo é a divulgação da flora do Parque, permitindo ao públi-
co explorar e descobrir, de uma forma simples e acessível a todos, as caracte-
rísticas taxonómicas, morfológicas e ecológicas de cada espécie bem como a 
localização espacial de cada exemplar (árvore ou arbusto) no Parque.

desenvolvimento de conteÚdos sobre  
o parQue para o site da FundaÇÃo
O Parque de Serralves traduz-se numa paisagem única no contexto dos jardins 
históricos nacionais, um espaço desenhado pela mestria de Jacques Gréber 
e idealizado pelo Conde de Vizela, Carlos Alberto Cabral, apresentando va-
lores naturais e paisagísticos de exceção. Em 2013 foi dado um passo mui-
to importante para a sua divulgação, com a publicação de um guia de visita 
ao património da Fundação. Em 2014, pretende-se continuar esta tendência, 
adaptando e desenvolvendo novos conteúdos para a promoção e divulgação 
do património do Parque e seus valores naturais e paisagísticos no site da 
Fundação de Serralves, facilitando assim o acesso à informação por parte do 
público, servindo também como uma ferramenta essencial no planeamento da 
sua visita ao Parque.

desenvolvimento de rotas da biodiversidade
Tendo como objetivo a contextualização da riqueza da paisagem e da biodi-
versidade do Parque de Serralves, pretende-se desenvolver durante o ano de 
2014 com vista à sua implementação em 2015, um conjunto de itinerários de 
interesse científico e cultural, conduzidos por especialistas/cientistas que ten-
do como ponto de partida o Parque de Serralves partirão à descoberta de 
habitats rurais ricos em biodiversidade da região Norte de Portugal.
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desenvolvimento de rotas de reconHecimento do patri-
mÓnio paisagÍstico
Partindo de Serralves como referência excecional do património de paisagem 
em Portugal, pretende-se desenvolver em 2014, com vista à sua implementa-
ção em 2015, circuitos de reconhecimento paisagístico associados a outras 
manifestações contemporâneas à sua criação (por exemplo Serralves e o Vale 
do Ave), na explicitação de uma nova conceção de paisagem que aqui emergiu 
e sem a qual o valor e significado de Serralves não ficam compreendidos.

B. ESTUDOS E AÇÕES PARA  
A CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO  
DO PARqUE

proJeto de inventariaÇÃo, caracteriZaÇÃo  
e conteXtualiZaÇÃo do patrimÓnio paisagÍstico 
associado ao desenvolvimento industrial no norte  
de portugal e em torno do vale do ave
Extravasando os limites do núcleo urbano Portuense, Serralves diferencia-se 
pela associação ao território periurbano e regional, base do seu investimento, 
em particular no Vale do Ave e da indústria têxtil que desde meados do século 
XIX aí prospera. 

Tendo como objetivo a contextualização de Serralves na primeira metade do 
século XX, torna-se necessária a compreensão dos complexos fabris no Vale 
do Ave e dos espaços privados e sociais a eles associados, também eles me-
recedores de projetos de arquitetura paisagista e memória da industrializa-
ção do país e das transformações sociais entretanto operadas. Trata-se de um 
património de um modo geral em mau estado de conservação que carece de 
pesquisa, propondo assim este estudo a inventariação, caracterização e con-
textualização das suas manifestações.

Esta investigação terá como fim último a constituição de novos conteúdos 
acerca da história do Parque e da paisagem de Serralves, permitindo num 
futuro próximo a realização de conferências, publicações e documentários 
acerca das mesmas temáticas.

elaboraÇÃo de plano de plantaÇÃo  
para o parterre lateral
O Parterre Lateral constitui-se como um dos elementos fundamentais do Par-
que e especificamente na sua relação com a Casa de Serralves. No entanto, 
apresenta-se atualmente com uma imagem consideravelmente diferente à do 
seu formato original, onde bordaduras mistas de plantas arbustivas intercala-
das com ciprestes e outros elementos arbóreo-arbustivos ocupavam os can-
teiros relvados laterais do Parterre, hoje despidos de vegetação e rodeados 
de sebes de buxo, numa combinação única de grande interesse paisagístico 
e imagem de uma época há muito desaparecida. A inexistência dos planos de 
plantação originais tornou difícil, desde sempre, a recuperação do Parterre 
de acordo com o desenho original, tendo-se assumido a solução atual como 
uma de compromisso. Com base na documentação existente – planos gerais, 
fotografias de época e fotografia aérea, em 2014 dar-se-á início aos primeiros 
estudos para o plano de plantação para o Parterre Lateral, tendo em vista a 
sua recuperação integral, devolvendo dessa forma a Serralves uma paisagem 
de grande significância histórica, única e há muito desaparecida.



96

elaboraÇÃo de plano de plantaÇÃo  
para a Frente da casa
Ocupando uma posição de destaque e de centralidade no Parque, as duas 
mesas arbustivas da frente da Casa apresentam-se atualmente muito enve-
lhecidas, com o seu desenho geométrico original há muito desaparecido e 
pontuadas por espécies invasoras que ao longo dos anos têm vindo a ocupar 
os espaços livres resultantes da morte das plantas originais. Tal como no Par-
terre Lateral, não se conhecem os planos de plantação originais. 

No entanto, em 2014 pretende-se também desenvolver novos planos de plan-
tação, com base em registos fotográficos de época, tendo em vista a sua re-
cuperação.

plantaÇÕes no bosQue das Faias
Ocupando a parcela do Parque que se desenvolve entre a Rua de Serralves e o 
Parterre Lateral, o Bosque das Faias apresenta atualmente alguns elementos 
arbóreos muito envelhecidos bem como tem perdido outros de especial rele-
vância ao longo dos anos, não tendo os últimos sido substituídos. Pretende-se 
assim recuperar este espaço, quer através do abate e substituição de alguns 
dos exemplares mais envelhecidos, quer através da reintrodução de exemplares 
desaparecidos. A reintrodução dos últimos virá enriquecer ainda mais o conjun-
to arbóreo-arbustivo do Parque dado que se trata de elementos pertencentes a 
espécies neste momento inexistentes em qualquer outro local do Parque. 

proteÇÃo e tratamento das sebes do roseiral
O Roseiral constitui-se como uma das imagens de referência do Parque. A sua 
identidade depende especificamente dos canteiros de roseiras e das sebes de 
buxo que os definem. No decorrer de 2012 confirmou-se a presença nas sebes 
do fungo Cylindrocladium buxicola Henricot, também conhecido por míldio do 
buxo. Para o combate eficaz à doença, responsável pela morte de composi-
ções de buxo em vários jardins da Europa, e para a preservação das sebes 
do Roseiral, será instalada em 2014 uma estrutura de proteção em torno das 
mesmas bem como sinalética informativa relativa à doença, ao tratamento e 
ao papel fundamental do visitante na prevenção da propagação da doença.

 
recuperaÇÃo de muros e instalaÇÃo de portÃo
Os muros de pedra que envolvem a Fundação de Serralves, para além da sua 
função primordial de contenção e proteção da propriedade em relação ao 
meio que a rodeia, têm também uma função estética e fazem parte da sua 
identidade. O muro que define o limite oeste do Prado Grande apresenta-se 
atualmente com alguma desagregação dos elementos que o compõem pelo 
que está prevista para 2014 uma intervenção de consolidação estrutural do 
mesmo. Para além desta intervenção, prevê-se também a instalação de uma 
ramada ao alto ao longo desta secção do muro. Ainda no Assento Agrícola do 
Mata-Sete, e no seguimento do seu recente projeto de recuperação, pretende-
se no próximo ano instalar um novo portão no edifício que alberga atualmente 
as alfaias agrícolas, melhorando deste modo não só as condições de seguran-
ça como também as qualidades estéticas do local onde se insere.
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criaÇÃo de central de compostagem
A manutenção diária do Parque produz anualmente um volume muito consi-
derável de resíduos verdes que, face à incapacidade atual de tratamento no 
Parque, não são aí reutilizados sendo enviados para o exterior. Como forma 
de inverter esta tendência, e face ao empobrecimento dos solos em algumas 
áreas do Parque, pretende-se instalar em 2014, junto ao parque de verdes, 
uma central de compostagem composta por uma estrutura em madeira, que 
irá receber parte dos resíduos criados pelo próprio Parque, com vista à criação 
de matéria orgânica para o enriquecimento dos seus solos.

 
criaÇÃo de viveiro de plantas autÓctones
Como forma de promover a floresta autóctone e tirando partido das espécies 
autóctones presentes no Parque, pretende-se desenvolver em 2014 um pe-
queno viveiro de plantas autóctones reproduzidas com recurso aos exempla-
res do Parque. A criação deste viveiro permitirá não só o desenvolvimento de 
conteúdos para atividades educativas mas também possibilitará à Fundação 
de Serralves participar de uma forma mais ativa e responsável no repovoa-
mento florestal das serras da Área Metropolitana do Porto, fortalecendo assim 
a parceria informal existente neste âmbito com a Quercus e o CRE.Porto.

 
regulariZaÇÃo e melHoria das captaÇÕes  
de Água do parQue
O Parque de Serralves é regado com recurso a um conjunto de poços, minas 
e linha de água, constituindo-se estes como elementos fundamentais para o 
seu bom funcionamento e para a manutenção das condições que o tornam um 
jardim de excelência. Sendo a água atualmente um bem escasso para fazer 
face às necessidades do Parque, em 2014 pretende-se analisar a possibilidade 
de aumentar o caudal disponível, nomeadamente através de intervenções de 
limpeza e estudos de aprofundamento dos poços, bem como de reativação de 
poços desativados.

 
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 estético 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 drena-
gem nos caminhos que ladeiam o Parterre Central, à cota baixa, bem como 
restabelecer o circuito de água na pequena fonte que termina o eixo da Ala-
meda dos Liquidâmbares, parte integrante dos elementos de água projetados 
por Gréber para o Parque.

 
avaliaÇÃo e identiFicaÇÃo da coleÇÃo  
de camÉlias do parQue
A camélia ocupa um lugar de destaque nos jardins do Porto e no norte de 
Portugal. O Parque de Serralves não é exceção uma vez que a camélia tem 
ocupado desde o século XIX até à atualidade uma posição cimeira no conjunto 
arbóreo-arbustivo do Parque. Atualmente podem encontrar-se cerca de 600 
exemplares, em crescimento livre ou em sebe, alguns deles centenários e an-
teriores ao projeto de Jacques Gréber. Como forma de valorizar e divulgar a 
coleção de Serralves bem como avaliar a possibilidade do Parque integrar o 
conjunto dos Jardins de Excelência de Camélias, promovido pela International 
Camellia Society-ICS, pretende-se em 2014 proceder à identificação dos exem-
plares da coleção de Serralves.
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renovaÇÃo e promoÇÃo do eFetivo animal
Assumindo a importância atual da promoção e valorização das raças domésti-
cas autóctones junto do público, em 2014 será dada continuidade ao processo 
de renovação e valorização do efetivo animal da Quinta de Serralves, processo 
iniciado em 2013, com a aquisição de animais de duas raças de galinhas e 
de ovelhas autóctones. Pretende-se ainda fortalecer e divulgar parcerias com 
associações de criadores, desenvolver programas educativos e também a ins-
talação de sinaléticas permanentes, identificadoras das raças presentes, dos 
seus usos, características e importância para a preservação da paisagem rural. 

 
operacionaliZaÇÃo do arQuivo associado À gestÃo do 
parQue
Partindo da sistematização documental efetuada de Janeiro de 2012 a Julho 
de 2013, em 2014 procurar-se-á dar continuidade à metodologia de trabalho 
desenvolvida, tendo em vista a operacionalização do arquivo associado à ges-
tão do Parque de Serralves. 

Deste arquivo fazem parte um conjunto de documentos, na sua maioria ana-
lógicos, atestando diversos contextos e temáticas, espelhando as ações pro-
movidas, os recursos afetos, e as funções desempenhadas pela Direção do 
Parque e das equipas subordinadas ao longo do tempo, enquadradas dentro 
da missão da própria Fundação, e em comunicação com os restantes departa-
mentos com os quais se relaciona.   

A sua operacionalização permitirá um acesso eficaz e inovador ao arquivo, 
não só como repositório de informação mas também como matéria de supor-
te à gestão do Parque. 
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2.3 reFleXÃo crÍtica sobre  

a sociedade contemporÂnea

Sendo a Reflexão um dos seus eixos estratégicos, ao levar a efeito uma pro-
gramação que promova a reflexão sobre o contemporâneo, a Fundação de 
Serralves pretende cumprir uma vertente da sua Missão, assumindo-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

o estado das coisas/ as coisas do estado – “portugal, sim 
ou nÃo?” cinco anos depois 
06 DEZ 2013 - 27 FEV 2014, (Quintas-feiras, 21h30)

Numa altura em que Portugal vive numa situação de urgência e de auxílio 
assistido, como um paciente sem autonomia respiratória e alimentar e sujeito 
a um tratamento violento para poder sobreviver sem assistência, nunca é de-
mais reavaliar o diagnóstico e as terapêuticas aplicadas.

Esta conjuntura impunha, cinco anos volvidos sobre “Portugal: Sim ou Não?”, 
a  revisitação do tema. A resposta então dada a esta interrogação era surpre-
endentemente otimista, não obstante a dúvida metódica subjacente à forma 
como o projeto era construído.

A opção de colocar as mesmas questões aos mesmos participantes cedo foi 
descartada, se outros motivos não houvesse porque muitos dos protagonistas 
de então deixaram de o ser ou são-no em esferas outras.

Mantendo embora o espírito de interpelação e o formato do colóquio — o de-
bate entre duas personalidades, sempre que oportuno de campos políticos 
diferentes, moderado por uma figura da comunicação social (escrita ou audio-
visual) de reconhecido mérito —, a configuração dos painéis e a sua designa-
ção foram substancialmente alteradas, dando lugar a novos temas e a novos 
protagonistas.

Todavia, a configuração do último painel (“O sentido do fim ou um fim consen-
tido?”) manteve-se inalterada, dada a natureza incontornável hoje, mais do 
que então, da discussão do “sentido”.

Comissariado: Paulo Cunha e Silva

ProGrama

o Presente e o Futuro
06 DEZ 2013
Adriano Moreira
Rui Moreira
Moderador: António José Teixeira

Que Justiça?
12 DEZ 2013
António Lobo Xavier
José Miguel Júdice
moderador: David Pontes
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Para QuÊ a deFesa?
09 JAN 2014
José Pedro Aguiar Branco
General Loureiro dos Santos
moderador: Paulo Ferreira

CresCer Para Fora!
16 JAN 2014
Paulo Portas
António Pires de Lima
Basílio Horta
moderador: Carlos Daniel

É a eConomia…
23 JAN 2014
Miguel Cadilhe
Daniel Bessa
moderador: Helena Garrido

Cultura. estado e FundaçÕes
30 JAN 2014
Artur Santos Silva
Luís Braga da Cruz
moderador: Anabela Mota Ribeiro

eduCar em temPos de Crise
06 FEV 2014
José Veiga Simão
Maria de Lurdes Rodrigues
moderador: Manuel Carvalho

reGresso ao territÓrio, na euroPa
13 FEV 2014
António Costa 
Miguel Poiares Maduro
moderador: Fátima Campos Ferreira

noVos PolÍtiCos: noVas PolÍtiCas?
20 FEV 2014
João Galamba
Nuno Melo
moderador: Manuel Tavares

o sentido do Fim ou um Fim Consentido?
27 FEV 2014
Eduardo Lourenço
José Pacheco Pereira
José Gil
moderador: Maria João Seixas

Jornadas aep | serralves
A Fundação AEP, e a Fundação de Serralves, darão continuidade em 2014 à 
parceria iniciada em 2010 promovendo no Porto a 5ª edição das “Jornadas 
AEP/Serralves Portugal em 2020” - um encontro anual de reflexão sobre a 
situação de Portugal e o papel do nosso País no mundo globalizado, cruzando 
experiências e visões de agentes empresariais, do conhecimento, da cultura e 
da inovação.
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2.4 indÚstrias criativas

A. PROGRAMAÇÃO 
Do ponto de vista da programação de atividades para o InSerralves, 2014 será 
fundamentalmente um ano de focagem e consolidação de atuação, bem como 
de desenho e estruturação de futuros projetos e parcerias.

De facto, considerando por um lado o processo de redireccionamento para 
a oferta de serviços de incubação virtual atualmente em curso e, por outro 
lado, atendendo às limitações na obtenção de financiamento para projetos no 
domínio das Indústrias Criativas que se antecipam durante 2014, será adotado 
um plano de ação realista, que permita fundamentalmente ajustar e desenvol-
ver a nova oferta de incubação, bem como preparar novas iniciativas e estabe-
lecer as necessárias condições para a sua futura concretização, no âmbito do 
próximo quadro de financiamento comunitário 2014-2020.

Neste sentido, dar-se-á continuidade às atividades de aconselhamento aos 
empreendedores inseridos no programa de incubação existente e aos lança-
mentos de uma nova call de ideias e projetos bem como de uma nova ini-
ciativa de promoção do empreendedorismo criativo, qualificando o respetivo 
processo de capacitação. Procurar-se-á igualmente programar a realização de 
eventos de reflexão e de promoção do empreendedorismo criativo, particu-
larmente de uma conferência internacional, com base em parcerias a estabe-
lecer com outras organizações. A concretização do projeto “Balcão Criativo” 
continuará também a assumir-se como prioridade para 2014.

Adicionalmente, de acordo com a informação já conhecida quanto às orienta-
ções estratégicas que enformarão o novo período de programação de fundos 
comunitários, será realizado durante 2014 um trabalho de conceção e pre-
paração de novos projetos para o InSerralves, em torno dos seguintes eixos 
estratégicos:

• Reequacionar a sua intervenção na área das Indústrias Criativas, conside-
rando a evolução registada no respetivo contexto setorial e territorial de 
intervenção e as novas ofertas existentes;

• Procurar desenvolver as vertentes ligadas à internacionalização e à ino-
vação das suas ofertas, privilegiando o estabelecimento e inserção em 
redes de cooperação alargadas (nacionais e internacionais).

• As atividades que darão corpo a este enquadramento programático são 
detalhadas seguidamente.
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gestÃo
Em 2014 o InSerralves dará continuidade ao processo de incubação virtual em 
curso, qualificando-o e lançando uma nova call de ideias e projetos.

Neste sentido, a equipa de gestão da incubadora assegurará as seguintes ati-
vidades:

• Dinamizar contactos e iniciativas destinadas à conceção e implementa-
ção de novos projetos;

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

• Lançar uma nova call de ideias e projetos a incubar virtualmente no In-
Serralves;

• Prestar serviços especializados no apoio ao empreendedorismo nas In-
dústrias Criativas;

• Desenvolver um papel ativo no relacionamento com entidades relevantes 
do ecossistema do empreendedorismo criativo, procurando promover 
a atuação em rede das incubadoras que atuam no setor das Indústrias 
Criativas, nomeadamente através da implementação do projeto “Balcão 
Criativo”;

• Realizar ações de benchmarking, identificando e analisando casos e ex-
periências inovadoras, nacionais e internacionais, com potencial de trans-
feribilidade;

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

• Partilhar informação relevante sobre as empresas em incubação virtual, 
através do sítio eletrónico e da página Facebook do InSerralves;

FormaÇÃo / capacitaÇÃo
A área da Formação/Capacitação continuará a merecer em 2014 uma parti-
cular relevância.

Neste sentido, será realizado um novo programa de capacitação empreen-
dedora associado à call de ideias e projetos a lançar, e será concebido e im-
plementado um novo programa de imersão dirigido aos finalistas do Prémio 
Nacional Indústrias Criativas (PNIC).

Será ainda dada continuidade ao programa de Tutores/Mentores, envolvendo 
os Voluntários e Stakeholders da Fundação de Serralves, visando o reforço do 
apoio aos empreendedores na dinamização das suas atividades empresariais.

comunicaÇÃo 
Será consolidada a presença do InSerralves na internet, quer através do Fa-
cebook, tentando dinamizar cada vez mais este eficaz meio de comunicação, 
quer através do Microsite específico da InSerralves.
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netWorKing
Considerando a importância do trabalho em rede e do estabelecimento de 
parcerias (intra e/ou intersectorial), para a obtenção de ganhos de dimensão 
e de massa crítica essenciais à rentabilização e alavancagem dos recursos dis-
poníveis para o apoio aos empreendedores criativos, será realizado um tra-
balho de parceria com outros agentes que atuam quer diretamente nas ICs 
quer em setores que lhe são adjacentes, no sentido de criar ofertas, serviços 
e dinâmicas colaborativas, que reforcem e qualifiquem o sistema de apoio aos 
negócios criativos na Região.

A realização de eventos de promoção do empreendedorismo; a facilitação de 
iniciativas de exploração de mercados e/ou de desenvolvimento de negócios 
(soft landing) e a participação em atividades promovidas por parceiros (ex. 
conferências, workshops, iniciativas de responsabilidade social, etc) constitui-
rão atividades a concretizar.

atividades de promoÇÃo das indÚstrias criativas
Terá lugar durante 2014 a sexta edição do evento “Prémio Nacional de In-
dústrias Criativas”, coorganizado com a Unicer/Superbock. Esta nova edição 
apresentará ajustamentos ao seu funcionamento e respetivo processo de se-
leção, na definição dos quais o InSerralves esteve envolvido, garantindo igual-
mente uma participação ativa e empenhada no seu desenvolvimento.

De forma similar, procurar-se-á reforçar o envolvimento da InSerralves no con-
curso POPs - Produtos Originais Portugueses.

Por fim, promover-se-á a realização de uma iniciativa inovadora (Urban Lab Por-
to), direcionada para a promoção do espírito empreendedor e para uma nova 
forma de gerar e apoiar projetos de empreendedorismo criativo, que agregará 
componentes de geração de ideias, de capacitação empreendedora e de exposi-
ção e networking das ideias e projetos desenvolvidos pelos participantes.

internacionaliZaÇÃo do inserralves
Tendo em conta a crescente relevância da internacionalização dos projetos e 
dos negócios no setor das indústrias criativas, serão durante o ano de 2014 
implementadas as seguintes atividades:

• Continuação da participação na rede ECBN (European Creative Business 
Network), promovendo a execução de atividades em conjunto com os 
restantes membros, alargando a rede de contactos do InSerralves e dos 
empreendedores incubados, aumentando a respetiva capacidade de in-
tervenção e acedendo a dinâmicas e fontes de informação privilegiadas;

• Criação de uma oferta de serviços de Soft Landing, envolvendo parceiros 
internacionais, destinada a facilitar o processo de internacionalização de 
empreendedores criativos;

• Realização de uma Conferência Internacional de reflexão sobre os novos 
desafios que se colocam às Indústrias Criativas no horizonte EU 2020, 
concretamente no que respeita ao seu papel como alavanca de inovação 
e internacionalização. Para esta atividade serão estabelecidas parcerias 
com diferentes organizações internacionais que têm vindo a desenvolver 
projetos e iniciativas inovadoras nas temáticas da inovação urbana; ar-
ticulação das ICs com outros setores de atividade; exploração de novos 
mercados, etc.
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• Esta conferência, que durará 2 dias terá um formato híbrido, sendo que o 
primeiro dia terá um formato tradicional, com intervenções de oradores 
convidados (entre outros, Androulli Vassouli  - European Commissioner 
for Education, Culture, Multilingualism and Youth responsável pela inicia-
tiva Creative Europe; Tomas Sedlacek – Author of Economics of  Good and 
Evil, Lecturer of Philosophy and Economics at Charles University; Matteo 
Maggiore da OCDE – Deputy Director of Public Affairs and Communica-
tions at the OCDE; Rasmus Wiinstedt Tscherning – Chairman, European 
Creative Industries Alliance (ECIA), & CEO of CKO and Creative Business 
Cup; Karel Bartak - Head of Unit Creative Europe Programme - CULTURE; 
representante da organização ECBN; bem como a apresentação de expe-
riências e casos de sucesso - Fundação BMW Guggenheim; Helsinki De-
sign Lab); no segundo dia será adotado um formato mais inovador, com 
a manhã dedicada a um painel de “Diálogos Cultura - Empresas” (com 
o apoio de um moderador, haverá lugar a diferentes debates/diálogos 
temáticos/setoriais entre empresas com orientação cultural (ex: Unicer; 
Cerealis, etc) com artistas, programadores, escritores, etc). No período 
da tarde, acontecerá um “Art Pitch”, em que artistas/criadores apresen-
tarão ideias baseadas na cultura/criatividade para serem desenvolvidas 
por empresas, existindo um júri para avaliar as propostas apresentadas.

cluster de indÚstrias criativas
Durante o ano de 2014 a Fundação de Serralves continuará empenhada na 
consolidação do Cluster de Indústrias Criativas da Região Norte, mantendo 
a mesma disponibilidade para o desenvolvimento de atividades em conjunto 
com a ADDICT.
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3. proJetos  
a desenvolver 
com autar-
Quias
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No desenvolvimento das suas atividades com a Comunidade, a Fundação de 
Serralves tem vindo a aprofundar novas formas de colaboração com Autar-
quias de todo o País, estabelecendo bem-sucedidas parcerias que têm permi-
tido o alargamento da rede de acesso e de aproximação das populações locais 
à arte e à cultura.

Para 2014, pretende-se continuar e potenciar estas atividades com as Autar-
quias, desta forma alargando o âmbito geográfico da ação da Fundação, 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 individu-
ais, específicos para cada uma das autarquias. 

De realçar que uma relação duradoura entre um Município Fundador e Ser-
ralves 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, para além das demais competências disponibili-
zadas por Serralves.

De referir que a colaboração da Fundação com cada autarquia se rege por um 
Plano de Atividades, de preferência bianual, que é estabelecido conjuntamente. 
Para melhor se articularem as relações entre os municípios fundadores e Serral-
ves, a Fundação envia anualmente a todas as Câmaras Fundadoras, um conjunto 
de possíveis ações expositivas, bem como demais atividades culturais e inicia-
tivas na área do ambiente e paisagismo, 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:
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A. ÁREAS DE ATUAÇÃO
eXposiÇÃo anual 
Realização de uma grande exposição anual, pensada e adequada a cada Au-
tarquia, com obras da Coleção de Serralves e/ou de outras Coleções em depó-
sito no Museu de Arte Contemporânea.

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

educaÇÃo
O Serviço Educativo da Fundação de Serralves tem por objetivo sensibilizar 
e motivar os diferentes públicos para as temáticas da arte, da arquitetura, do 
ambiente, da paisagem e da cidadania, integrando momentos de formação, de 
partilha de conhecimentos, emoções e valores, que estimulam uma aproxima-
ção crítica e criativa à cultura contemporânea, potenciando 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 estabelecida com a comu-
nidade e incentivar a criação de hábitos culturais.

Nesse sentido, o Serviço Educativo dinamiza um programa, dirigido à comuni-
dade escolar e ao público em geral, o qual oferece como atividades centrais as 
visitas, as oficinas, os cursos e os debates. 

As parcerias com as Câmaras Fundadoras pressupõem a intervenção do Ser-
viço Educativo como uma sua componente. 

Com este enquadramento, são as seguintes as ações possíveis realizar conjun-
tamente com as nossas Câmaras Fundadoras:

• Programa complementar às exposições produzidas por serralves:
• Ação de Formação - Por cada exposição que a Fundação realize no Mu-

nicípio, elementos do Serviço Educativo de Serralves, devidamente ha-
bilitados, 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 dina-
mizarem 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 localmente 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 ser disponibilizados nos espa-
ços 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. 
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sensibiliZaÇÃo e FormaÇÃo de pÚblicos
Ainda no âmbito da sua Missão, a Fundação realiza um vasto conjunto de pro-
gramas, dos quais os nossos Municípios Fundadores beneficiam de informa-
ção, no sentido do seu envolvimento:

• Comemorações de dias especiais 
• “Serralves em Festa” - O nosso grande evento anual “Serralves em Fes-

ta” 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 opor-
tunidade para as nossas Câmaras Fundadoras proporcionarem aos seus 
munícipes uma vinda ao evento, para além da possibilidade de participa-
ção, 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 publica-
ções, 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 condições di-
versas 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 criativas 
têm representado para o tecido empresarial internacional e também nacional, 
Serralves tem procurado, há quase 10 anos, ser motor de reflexão e desenvol-
vimento em torno desta área.

Antecipando uma partilha de princípios e objetivos, é neste enquadramento 
que disponibilizamos a todos os nossos Municípios Fundadores a nossa con-
sultadoria e apoio no desenvolvimento de projetos na área das Indústrias Cria-
tivas, nomeadamente através de aconselhamento e partilha de boas práticas, 
apoio na definição de uma política de apoio a incubadoras, auxílio no desen-
volvimento de atividades de networking e de inserção em redes (nacionais e 
internacionais) de incubadoras de indústrias criativas, para além da possibili-
dade 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 diversificado de oficinas a reali-
zar em diversos espaços dos Municípios (Museus, Centros de Arte, Bibliotecas, 
etc.), que desta forma poderão disponibilizar aos seus munícipes, por um valor 
previamente acordado, 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 chega-



120

do de várias Câmaras no sentido de realizarmos pontualmente ações educati-
vas, nas mais diversas áreas de competência de Serralves.

“ParQue a la Carte”
Para 2014 propomos a realização de uma ação de formação mais vocacionada 
para a vertente ambiental e de conservação e gestão do património, nomea-
damente o Jardim Histórico e edifícios, em que será igualmente dado relevo 
ao Parque de Serralves e aos programas educativos associados a esta ver-
tente de atuação da Fundação, sempre tomando como referência o caso de 
Serralves.

candidaturas

Porque se reconhece que o financiamento público é insuficiente para a reali-
zação dos diversos projetos que as autarquias se propõem realizar, 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 pró-
xima entre as Câmaras e a Universidade. Desta forma pretende-se agilizar 
um primeiro acesso dos estagiários ao exercício da sua atividade em contex-
to laboral, devidamente supervisionado, beneficiando as Câmaras 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 teci-
do cultural
Em 2014 serão conhecidos os resultados da investigação realizada ao longo 
dos três últimos anos 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 Câ-
maras Fundadoras, e sobre qual o impacto das suas ações no território. Este 
Doutoramento em “Estudos Culturais” beneficia de uma Bolsa Individual atri-
buída pela FCT e está sujeito ao tema “Políticas Culturais: Iniciativas Públicas, 
Parcerias Privadas, Redes e Públicos “.

bibliotecas 
Na sequência da celebração de protocolos neste âmbito, ao longo de 2014 
fomentar-se-ão ações de permuta/oferta de publicações às Bibliotecas Muni-
cipais.
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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 es-

paços públicos verdes;
• A conceção e organização de ações de sensibilização ambiental nos espa-

ços verdes das autarquias;
• A conceção e organização de colóquios/seminários sobre temas ambien-

tais;
• Promoção de ações de formação para técnicos de jardinagem;
• Desenvolvimento de programas que visam a inclusão social das popula-

ções 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 coerência às 
ações várias que Serralves promove junto das suas Câmaras Fundadoras.

voluntariado sÉnior
Enquadrado no contexto do envelhecimento ativo enquanto prioridade polí-
tica, o Projeto “Serralves na Comunidade – Voluntariado Sénior”, poderá tor-
nar-se um modelo e ser replicado por outras entidades ou noutros contextos, 
de que se destacam as nossas Câmaras Fundadoras, caso as mesmas assim o 
pretendam.
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4. serralves 
como agente 
ativo das po-
lÍticas cul-
turais regio-
nais
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A. SERRALVES COMO AGENTE 
MOBILIZADOR DO CRESCIMENTO 
INTELIGENTE, SUSTENTÁVEL E 
INCLUSIVO

crescimento inteligente

indÚstrias CriatiVas
Tendo por base a experiência e a notoriedade que hoje são reconhecidos à 
Fundação, a nível nacional e internacional, na realização de grandes eventos/
momentos culturais, Serralves, enquanto agente do Setor Cultural e Criativo, 
integrando a cadeia de valor das Indústrias Criativas, continuará a colocar o 
seu capital próprio ao serviço da consolidação e internacionalização do clus-
ter regional das indústrias criativas através das seguintes ações:

• Estímulo à capacidade criativa, inovadora e empreendedora de indivíduos 
e empresas, assim como incentivo à implementação de negócios criati-
vos, através da Incubadora “InSerralves”;

• Integração de redes de cooperação com Universidades, Empresas, Autar-
quias, Incubadoras e Escolas;

• Participação na ADDICT; 
• Incentivo à criatividade aliada ao empreendedorismo, através de projetos 

como POP’s – Produtos Originais Portugueses e PNIC – Prémio Nacional 
das Indústrias Criativas; 

• Dinamização do Balcão Criativo como projeto de apoio aos empreende-
dores Criativos;

• Criação de um ambiente dinâmico e propiciador da criatividade através 
do cruzamento de experiências entre artistas nacionais e internacionais 
e do envolvimento de demais agentes culturais e criativos (exemplo: es-
paços independentes, escolas profissionais, empresas de produção de 
conteúdos e de comunicação);

• Conceção e apresentação de projetos culturais suscetíveis de serem repli-
cados ou levados a efeito em instituições congéneres noutras localidades 
da Região e noutros países – por exemplo exposições;

• Dinamização e potenciação de movimentos criativos (ex: parceria “Ser-
ralves na Baixa”, exposições itinerantes, …), contribuindo para a diferen-
ciação da cidade  e da Região enquanto lugar criativo.

dinamiZação das tiC’s 
Serralves marca hoje uma presença forte nas novas plataformas, inovando no 
setor cultural e criativo, ao aportar à comunicação uma abordagem de par-
tilha de conhecimento e experiências, inspiradora e inclusiva, tecnológica e 
contemporânea. O site de Serralves foi premiado pelos Webby Awards (Official 
Honoree na categoria de Cultural Institutions), pela International Academy of 
Digital Arts & Sciences, EUA. Tendo o projeto “Serralves Mobile”, sido distin-
guido com a Menção Honrosa (Categoria Aplicações Mobile), no âmbito do 
Prémio Nacional Multimédia.

• Reforço da estratégia de maximização da acessibilidade dos conteúdos, 
numa tripla plataforma de comunicação WEB - Digital, Mobile (Aplicações 
para smartphones e tablets) e Redes Sociais - de uma forma clara e ape-
lativa, permitindo a produção e partilha de conteúdos (sobre o patrimó-
nio, as atividades, os artistas ou mesmo a instituição e a Região), que 
se pretendem estejam acessíveis a nível global, incentivando o público à 
construção e partilha desses conteúdos (Site, E-flyers/E-Newsletters, Blog 
- Webzine, Campanhas pay per click , WEB Rádio , WEB TV , App Serralves, 
Visitas Multimédia, Banners Online, Facebook e Twitter), através das quais 
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se pretende dinamizar a experiência dos públicos que visitam Serralves, 
mas também dos que querem aceder à informação à distância;

• Participação na Plataforma Eletrónica Europeana, através da digitaliza-
ção, tratamento, formatação e informatização do Acervo de Serralves, 
de forma a permitir ao público, à semelhança de outras prestigiadas ins-
tituições, a devida e necessária disponibilização (divulgação) do mesmo 
através das novas tecnologias;

• Aposta na incubação virtual como um modelo de apoio aos empreende-
dores, em que não estando estes localizados/instalados fisicamente na 
incubadora, podem através dos seus serviços obter apoios diversificados, 
quer de forma virtual (por exemplo, através de suportes eletrónicos), 
quer de forma presencial.

crescimento sustentÁvel

dinamiZação do turismo e do PatrimÓnio 
Multidisciplinar e fiel à sua missão, Serralves é hoje considerada um dos mais 
bem-sucedidos e consolidados projetos culturais do País e aufere de uma 
singular projeção e reconhecimento internacionais, contribuindo fortemente 
para a notoriedade e impacto da Região e do País e para a sua atratividade 
turística.

PATRIMÓNIO DE SERRALVES | MONUMENTO NACIONAL

MUSEU ARTE CONTEMPORÂNEA | ARQUITETO ÁLVARO SIZA | PRITZKER 
PRIZE | MIES VAN DER ROHE PRIZE

COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 4.000 OBRAS DE ARTE

CASA ART-DÉCO | PROJETO DE CHARLES SICLIS E JOSÉ MARQUES DA SILVA

JARDIM CENTRAL | PROJETO DE JACQUES GRÉBER

• realização de projetos culturais impactantes que visem a internacio-
nalização da instituição e da região norte, com destaque:

• Exposições em coprodução/itinerantes com instituições internacionais 
de referência;

• Comemorações como o ”Serralves em Festa”, por consistir numa iniciati-
va reconhecida como a maior festa cultural organizada por uma institui-
ção cultural em toda a Europa e que já se tornou um evento de elevado 
reconhecimento na agenda cultural europeia, no âmbito do qual artistas 
nacionais e estrangeiros partilham vivências e culturas e “exportam” pro-
jetos; tendo uma grande afluência (10 edições: + de 770 000 visitantes);

• Conceção e realização de projetos vários, nomeadamente expositivos, 
descentralizando e democratizando a cultura, nomeadamente através 
de uma rede de parcerias com autarquias de todo o País, dinamizando 
os equipamentos culturais locais e permitindo o alargamento da rede de 
acesso e de aproximação das populações locais à arte e à cultura;

• Oferta de serviços de qualidade – Restaurante, Livraria e Loja – proporcio-
nando uma “boa experiência”;

• Estabelecimento e dinamização de parcerias com agentes “chave”: enti-
dades de Turismo, Agência de Income Nacional, etc.

dinamiZação do teCido emPresarial
Serralves propõe-se desenvolver projetos que promovam a convergência en-
tre a Economia e a Cultura como fonte de criatividade e inovação, de atracão 
de novos talentos e de consolidação de um novo paradigma de desenvolvi-
mento, como forma de dar resposta a um vasto conjunto de oportunidades 
na Região.
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• Capacitação e envolvimento do tecido empresarial nas atividades de-
senvolvidas por serralves, nomeadamente através de:

• Participação de artistas nos momentos de criação artística programados 
em colaborações, formais e informais, com criadores internacionais e nas 
atividades criativas conexas e preparatórias como a co-curadoria;

• Participação de entidades e espaços que integram parcerias no âmbito 
da programação, dinamizando a realização de atividades dentro e fora 
do Museu;

• Conceção e execução de um programa educativo que integra uma vas-
ta gama de iniciativas (ex. visitas orientadas; laboratórios criativos; 
workshops; conferências; encontros; cursos; exposições interativas) diri-
gidas e adaptadas às necessidades de públicos específicos: comunidade 
escolar; grupos com necessidades especiais; famílias; grupos sociais e 
culturalmente carenciados; entre outros. 

Proteção do amBiente
O Parque de Serralves reúne condições singulares que permitem encetar e 
protagonizar uma posição de referência nacional e internacional no reconhe-
cimento e salvaguarda do património paisagístico, nomeadamente na área 
dos parques e jardins históricos, o que foi reconhecido pela Associação Portu-
guesa de Museologia – APOM (Prémio da Inovação no Domínio da Educação 
Ambiental) e pela Henry Ford Foundation (Henry Ford Prize for the Preserva-
tion of the Environment). Tendo como fundamento a sua missão e objetivos 
estratégicos, Serralves centra-se em ações que promovam e reforcem o Par-
que de Serralves como um espaço de excelência para a discussão, reflexão e 
sensibilização ambientais e ecológicas, arte de jardins e arquitetura paisagista.

Serralves é certificada desde 23 de julho de 2013 pela norma NP EN ISO 
14001:2012, e está prestes a concluir o Registo no Sistema Comunitário de 
Ecogestão e Auditoria (EMAS), assumindo, de modo claro e transparente, o 
compromisso de melhoria do seu desempenho ambiental, contribuindo para 
a preservação da biodiversidade e para a educação dos diversos públicos que 
visitam Serralves

 Desenvolvimento de uma intensa programação dedicada à organização de 
atividades de divulgação e de reflexão sobre o contemporâneo em matéria 
de ambiente dirigido a vários segmentos de público, orientados no sentido 
de uma educação científica que, para além de apoiar a formação de cidadãos 
conhecedores e intervenientes, visa contribuir para a alteração de compor-
tamentos que afetem as decisões tomadas no dia-a-dia, nomeadamente no 
sentido de um consumo mais responsável e da vivência de uma cidadania ati-
va. Visitas Guiadas e Visita-Oficina ao Parque; Oficinas Ambiente; Semanas de 
Ciência e Semana da Energia e Biodiversidade; Noite Europeia dos Morcegos; 
Serralves em Festa, Festa do Ambiente e Festa do Outono; Dia Nacional da 
Cultura Científica.

Abordagem de questões associadas ao ambiente, em articulação com par-
ceiros técnico-científicos, tais como: consumo de água, gestão eficiente de 
bacias, poluição dos recursos hídricos, ordenamento do território e bacias hi-
drográficas, impacte da agricultura e do regime alimentar na gestão da água 
(conferências internacionais, Ciclos de Conversas sobre Ambiente; Workshops, 
etc.). 

dinamiZação do emPreGo 
A Fundação, através da sua programação cultural, privilegia atores locais, 
promovendo o emprego no sector cultural e criativo. Para atividades como 
a fotografia, a impressão, montagem de exposições e de eventos musicais, 
a produção de textos, o design, o audiovisual e o multimédia, a internet, a 
comunicação social, a publicidade, são criadas oportunidades de negócio com 
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impacto significativo no seu volume de negócios.

Muitas das atividades realizadas por Serralves promovem por um lado a quali-
ficação da oferta nacional e por outro o alargamento do mercado e das opor-
tunidades de desenvolvimento do sector criativo da Região do norte.

• Geração de oportunidades de emprego e de qualificação da oferta dirigi-
das especialmente aos talentos criativos da Região; Serralves contribui 
para a melhoria da empregabilidade, por exemplo através da criação do 
próprio emprego, bem como através da contratação de profissionais/em-
presas que se enquadram na cadeia de valor das indústrias criativas, com 
vista à realização das suas atividades.

• Realização de ações de formação nas autarquias para técnicos de mu-
seus, bibliotecas, entre outros serviços municipais, possibilitando, desta 
forma, a organização descentralizada de atividades culturais e criativas, 
com repercussão no emprego e dinamização das respetivas cidades e, em 
particular, dos centros históricos. 

• Concretização de parcerias com universidades no âmbito da colaboração 
em formações pontuais e módulos de mestrado, nas áreas da arte con-
temporânea, educação e ciências do ambiente, partilhando Serralves o 
seu conhecimento e competências nas áreas em que é especialista. 

• 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.

crescimento inclusivo

Promoção da inClusão soCial 
Serralves tem vindo a promover um conjunto de atividades dirigidas a grupos 
de crianças, jovens e famílias e ao público em geral, com o objetivo de motivar 
a participação em projetos criativos, contribuindo desta forma para a explora-
ção de referências e o alargamento dos padrões culturais.

• Realização de programas de integração e inclusão de públicos portadores 
de necessidades educativas especiais, carenciados, minorias étnicas, en-
tre outros, como “Serralves para Todos”(NEE), “Serralves + Perto” (Hos-
pitais), Projetos com terceira Idade; 

• Reforço de parcerias com instituições dedicadas a este tipo de públicos, 
estruturando projetos cada vez mais ajustados, de que se destacam a 
ACAPO, APPACDM, Fundação Porto Social, ADILO, entre outros;

• Dinamização e divulgação de boas práticas no âmbito do Voluntariado, 
no sector cultural e criativo, desenvolvendo um programa de referência 
aberto à comunidade em geral, com destaque para os programas espe-
cificamente criados para os séniores e em implementação um programa 
específico para pessoas com necessidades especiais.
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Promoção da CaPaCitação/Formação ao lonGo da Vida
Serralves, nas suas várias vertentes tem se afirmado como um agente catali-
sador e capacitador de um conjunto de ações que pretendem atualizar as ap-
tidões e as competências dos demais agentes, bem como incentivar a apren-
dizagem ao longo da vida, tendo como objetivo promover o conhecimento e o 
gosto pela fruição dos espaços culturais e contribuir para uma vivência mais 
plena de uma cidadania ativa. 

• Implementação de um programa diversificado de ações de capacitação/
formação, com uma gama alargada de temas, cujo objetivo consiste em 
permitir aos demais agentes e/ou formandos o contacto e uma aprendi-
zagem em diversas áreas disciplinares, contribuindo para uma apreensão 
crítica da cultura contemporânea;

• Dinamização de redes no território - por exemplo Art@Biblio – através do 
qual cinco bibliotecas municipais (Viana do Castelo, Santo Tirso, Matosi-
nhos, São João da Madeira e Santa Maria da Feira), realizaram uma ação 
inédita de cooperação institucional no âmbito das bibliotecas municipais, 
em que através de Serralves foi possível potenciar o desenvolvimento de 
várias iniciativas, fomentar a formação complementar e programar ativi-
dades culturais conjuntas. 

• Criação do Serralves – Academia das Artes/Programa de Formação Avan-
çada – através da qual a Fundação surgirá, em parceria com outras enti-
dades, como entidade formadora, com um papel de relevo na gestão de 
instituições sem fins lucrativos, por um lado, bem como com uma capa-
cidade e competências privilegiadas na captação de formandos ao longo 
da vida, desde logo nas áreas de museologia, curadoria, entre outras;

•  Estabelecimento de parcerias técnico-científicas em que as universida-
des colaboram no desenho de conteúdos e validação de dados gerados 
nos programas educativos. 
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5. marKeting 
e desenvolvi-
mento
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A. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
• Aumentar a notoriedade da Coleção de Serralves a nível internacional 

através da presença em redes ligadas às artes, a nível nacional e interna-
cional, da presença editorial em OCS internacionais reconhecidos, atra-
vés da produção e disponibilização de conteúdos sobre as obras, artistas 
e atividades relacionadas com a Coleção em diversas plataformas, no-
meadamente site, aplicações e publicações que lhe permitam um acesso 
fácil e conhecimento (e envolvimento) mais aprofundado da Coleção e 
assim potenciar os (novos) produtos de Fundraising a desenvolver para 
apoiar a aquisição e restauro das obras da Coleção. 

• Reforçar a Notoriedade, Visibilidade e Impacto público do Museu e do 
Parque em Portugal e no estrangeiro, afirmando a Fundação e o seu Pa-
trimónio como um dos principais pontos de atração da cidade e do Norte 
do país, principalmente agora que lhe assume o estatuto de Monumento 
Nacional. 

• Promover o Parque como um espaço privilegiado de sensibilização am-
biental, de estudo enquanto jardim histórico, de formação e lazer, contri-
buindo para a criação de uma consciência ambiental e ecológica.

• A cada um dos 5 eixos estratégicos - Arte, Educação, Ambiente, Reflexão 
e Indústrias Criativas – segmentar, conhecer e aumentar o nível de envol-
vimento dos públicos. 

• Conceber, desenvolver e gerir iniciativas que potenciem o impacto e 
notoriedade da Fundação junto dos seus fundadores, mecenas, apoios 
e Amigos de Serralves com vista à maximização da satisfação destes 
stakeholders e reforço a sustentabilidade económica da instituição. De-
senvolver uma estratégia que permita explorar o segmento dos apoios de 
particulares, a nível nacional e internacional. Desenvolver uma estratégia 
de Fundraising internacional. 

• Conceber, desenvolver e implementar as estratégias definidas para as vá-
rias unidades de negócio, enquanto atividades instrumentais, tendo em 
vista a autonomia financeira e de sustentabilidade económica da Institui-
ção e deste modo criar uma relação sustentada entre fontes de receita e 
a programação cultural. 

• Manter um elevado nível de exigência na gestão do departamento, numa 
ótica de sustentabilidade ambiental e poupança de custos.
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5.1 imagem e divulgaÇÃo
Os princípios que norteiam a política de Divulgação são:

• ORIENTAÇÃO PARA O CONSUMIDOR: Melhorar a experiência do visitante 
em Serralves nos diversos momentos e canais de visita (on-site, online, 
app, espaços comerciais, galerias do museu…) numa abordagem que va-
loriza o património, a Coleção e atividades, segmentando a comunicação 
entre Programática e Institucional.

• ORIENTAÇÃO PARA A PARTILHA: através da produção e partilha de 
conteúdos sobre o património e a Coleção, as atividades, os artistas ou 
mesmo a instituição que se pretendem estejam acessíveis em Serralves 
e nas diferentes plataformas de comunicação, incentivando o público à 
construção e partilha desses conteúdos. 

• ORIENTAÇÃO PARA A TECNOLOGIA: Recorrer à utilização das platafor-
mas digitais já exploradas, nomeadamente o site da Fundação, a aplica-
ção mobile institucional e a aplicação dedicada a exposições especiais, as 
Redes sociais – facebook, twitter e instagram, TV Serralves para disponi-
bilizar os conteúdos ao maior número de pessoas possível em Portugal e 
no mundo. 

• ORIENTAÇÃO PARA A MARCA: agilizando e adequando as normas de 
comunicação às necessidades de divulgação das atividades e da institui-
ção, fazendo o Cross Selling entre Património + Programação + Serviços, 
numa abordagem integrada da Fundação.

• ORIENTAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE: sustentabilidade económica 
e financeira aplicando o máximo rigor na gestão dos serviços, de forne-
cedores e parceiros. 

Num cenário de redução dos recursos financeiros afetos a esta área, defini-
ram-se como principais objetivos:

• Maximizar a notoriedade e impacto da instituição e das atividades por si 
promovidas nos públicos residentes, através de:

• Divulgação e comunicação impactantes, assentes em suportes, maiori-
tariamente, digitais e perfeitamente segmentadas pelos diferentes públi-
cos-alvo; 

• Recurso a parcerias a nível local, nacional e europeu de acordo com os 
objetivos por área ou eixo estratégico;

• Conceção e implementação de eventos de elevado impacto, em estreita 
ligação à Assessoria de Imprensa;

• Construção de um plano de meios nacional, que permita manter presen-
ça contínua com baixos valores de investimento.

• Aumentar a notoriedade da instituição junto dos visitantes e turistas es-
trangeiros através da:

• presença nos principais pontos de contacto com o turista: sites especiali-
zados, redes de partilha de experiências, postos de turismo, outros polos 
de atração turística; Aprofundar a parceria com a TAP na divulgação das 
principais atividades do Museu e Parque.

• Conceção de produtos turísticos em particular com recurso a parcerias 
com agentes do setor;

• Conceção e/ou desenvolvimento e implementação de eventos de elevado 
impacto, em estreita ligação à Assessoria de Imprensa, junto da edilidade 
e da agência de promoção externa;

• Construção de um plano de meios internacional, mantendo uma presen-
ça contínua nas principais revistas de arte.

• Melhorar a experiência do visitante com Serralves (e em Serralves), desde 
o momento da pesquisa de informação sobre a instituição e a sua progra-
mação até à chegada a Serralves, o apoio à visita e a partida numa lógica 
de integração entre Património, Atividades e áreas comerciais; dotar a 
equipa de imagem e divulgação com as ferramentas necessárias para a 
produção de conteúdo de melhor qualidade 

• Aumentar o nível de envolvimento dos públicos com o Património, Cole-
ção de Serralves e das suas atividades através de:

• Apresentação e disponibilização atrativa e atempada dos conteúdos es-
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pecíficos sobre cada área desenvolvidos pelas áreas de programação, se 
necessário, e adaptados às diferentes plataformas em que a Fundação 
está presente;

• Eventos que permitam um maior conhecimento e envolvimento com a 
instituição e as suas diversas vertentes, programados em conjunto com 
as restantes direções;

• Forte presença na web, nomeadamente nas principais redes sociais, 
constituindo-se como uma das instituições culturais com mais seguidores 
na europa e um dos 50 museus com mais seguidores do mundo; Trans-
formar o facebook numa das principais plataformas de interação com o 
público, criando conteúdo que possibilite a partilha do conhecimento que 
existe em Serralves (património, arte, ambiente) e que cativa os fãs pelo 
próprio interesse na informação partilhada. 

• Uso de ferramentas mais avançadas de monitorização da relação da Ins-
tituição com os seus públicos, integradas com os diferentes sistemas da 
Fundação, já disponíveis (CRM); Construção de outras ferramentas de 
monitorização efetiva de resultados no site, redes sociais e webmails, com 
compra de software especifico que permita a análise da base de dados e 
o sucesso de envio de emails, taxa de abertura, conteúdo mais visto, etc.

• Reforçar o envolvimento, em particular, com os seguintes segmentos de 
público:

• Fundadores e Patronos, Mecenas e Apoios - Será necessário continuar 
a manter uma relação muito próxima com estes stakeholders, garantir 
o estrito cumprimento das contrapartidas constantes dos protocolos e 
assegurar uma comunicação personalizada, exclusiva e regular, com um 
reporte cuidado e diferenciador das iniciativas realizadas e da visibilidade 
concedida. 

• Amigos de Serralves - é importante estreitar a relação através de um con-
tato mais regular e personalizado; será importante estruturar uma oferta 
exclusiva ao nível da programação de atividades e de novas parcerias. 
Vão ser privilegiadas as categorias de Amigo Família, Maiores de 65 anos, 
Amigo Individual e Professor. 

• Professores/Educadores e Escolas - É um público de excecional impor-
tância para a Fundação, sujeito a graves constrangimentos económicos e 
financeiros no atual contexto. Será neste caso crucial utilizar ativamente 
a base de dados bem como aprofundar a relação com parceiros da área 
escolar e trabalhar a divulgação específica com escolas, num trabalho de 
muita proximidade com agentes decisores e importantes para o sucesso 
da área educativa da instituição. A comunicação será fundamentalmente 
via web e as recentes plataformas desenvolvidas.

• Famílias – Mais de 36% dos visitantes fazem-no em família, pelo que é 
importante usar uma comunicação devidamente segmentada, promover 
o envolvimento transversal das famílias nas atividades dedicadas e fo-
mentar a associação ao Amigo Família. Melhorar a experiência das famí-
lias em Serralves, garantindo locais devidamente equipados para o seu 
acolhimento.

• Públicos especializados na área das Artes – A comunicação missioná-
ria assume, neste segmento de público especial importância através do 
desenvolvimento de conteúdos assentes nas exposições, Coleção e pro-
gramas paralelos, conteúdos esses que serão disponibilizados no site da 
Fundação e nas aplicações para dispositivos móveis. 

• TURISTAS – Importa continuar a crescer o número. de visitantes estran-
geiros, assegurando que a FS é um dos destaques da cidade e um local a 
não perder na visita ao Porto. Nesse sentido, será nosso objetivo melho-
rar a experiência do turista em Serralves através da disponibilização de 
conteúdos que possam tornar a visita mais interessante, conteúdos que 
devem estar assentes no Património e história de Serralves. Será crítico 
garantir a presença nos principais guias de viagem, impressos e digitais 
e maximizar o SEO da Fundação bem como a presença da Fundação nas 
redes participativas. De forma a incluir Serralves nos pacotes e circuitos 
de visita será ainda importante estabelecer parcerias com outros polos 
de atração turística e agentes do sector 
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5.2 comunicaÇÃo - imprensa 

Em 2014 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 Funda-
ção de Serralves nas suas múltiplas áreas de atuação. 

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, pretende-se concen-
trar esforços sobretudo na imprensa estrangeira, de forma a continuar a afir-
mar Serralves como uma marca de referência internacional. 

É essencial informar os media sobre as atividades levadas a cabo pela Fun-
dação, mas também garantir que o tratamento editorial que conferem a Ser-
ralves continua a ser positivo, como tem vindo a acontecer na esmagadora 
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 con-
tinuaremos a enfrentar ao longo de 2014 está já a refletir-se nos meios 
de comunicação social de todo o mundo, o que pode levar a uma diminui-
ção do seu número e à produção de menos conteúdos noticiosos. Ainda 
assim, e à semelhança do que aconteceu em 2013, 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 refe-
rências relevantes e criar relações fortes com a imprensa internacional 
especializada em arte e com a imprensa internacional generalista 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 so-
bre as atividades de Serralves a todos os jornalistas e críticos estrangei-
ros relevantes. Por outro lado, para todas as atividades com potencial in-
ternacional, continuarão a ser feitos convites a esses contactos para que 
se desloquem a Serralves, garantindo a publicação imediata de notícias 
sobre Serralves nos media internacionais e também a fidelização destes 
contactos, o que potencia referências futuras. A este nível, é de sublinhar 
que Serralves já integra o grupo 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 ór-
gãos de comunicação selecionados. Esta estratégia tem vindo a revelar-
se cada vez mais positiva, uma vez que permite obter uma cobertura no-
ticiosa 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 con-
géneres, uma vez que são fontes importantes de notícias na imprensa 
dos países onde se realizam. 

• Evidenciar junto da imprensa o carácter transversal e multidisciplinar e a 
relevância social da atuação de Serralves, através da comunicação de ativi-
dades 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 econó-
mico com um impacto muito relevante na economia da região norte e do país.
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6. atividades 
de suporte
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6.1 recursos Humanos
O atual contexto de mudança acelerada, em particular os tempos de elevada 
exigência que o nosso País atravessa, obrigam a Fundação a adaptar-se com 
agilidade às alterações do meio, para o que é decisivo que o Capital Humano 
de Serralves esteja motivado e preparado para atuar atempadamente. 

Assim, à Fundação colocam-se importantes desafios, tais como: 

• Promover a flexibilidade dos Recursos Humanos de modo a permitir uma 
eficaz capacidade de resposta à envolvente; 

• Reforçar uma identidade que permita a ancoragem dos Recursos Huma-
nos ao projeto da Fundação de Serralves.

Assim, através de uma forte cultural organizacional, pretende-se que Serral-
ves se diference e posicione do melhor modo face a todos os desafios que se 
antecipam ou com que se venha a deparar. 

Neste sentido, procura-se reforçar a motivação e produtividade da força de 
trabalho, desenvolver e reter os melhores Recursos necessários à implemen-
tação da estratégia de Serralves. 

A política de Gestão de Recursos Humanos de Serralves baseia-se em cinco 
eixos estratégicos:

• Atrair e acolher os “melhores” através de uma estratégia de recrutamen-
to alinhada com os Valores da Fundação, incorporando os mesmos nos 
perfis de recrutamento de modo a enquadrar devidamente os candidatos 
e, ao mesmo tempo, desenvolver uma metodologia uniforme em todos os 
processos de recrutamento.

• Pelo aspeto decisivo que um processo desta natureza assume, conti-
nuaremos a melhorá-lo formando os novos colaboradores para a inte-
riorização da nossa cultura e respetivos valores e para a utilização das 
ferramentas de gestão corrente disponíveis internamente, na intranet, 
apresentando-os às diversas áreas da Fundação. 

• Desenvolver o Capital Humano de forma eficiente e sistemática através 
de uma estratégia de gestão de desempenho e formação contínua, moti-
vando o envolvimento dos vários níveis hierárquicos no processo forma-
tivo e integrando a Visão de Serralves nos itinerários formativos, assim 
como nos processos de desenvolvimento de carreira e gestão de compe-
tências, de maneira a desenvolver comportamentos e atitudes adequa-
dos à Cultura organizacional.

• Reconhecer e recompensar comportamentos e desempenhos através de 
uma política equitativa na gestão do Capital Humano, criando uma cultu-
ra de reconhecimento que seja a alavanca da motivação dos Colaborado-
res para um desempenho de sucesso, promovendo a participação ativa 
de todos com vista à obtenção dos melhores resultados. 

• Reter os “melhores” através de uma estratégia de gestão de talentos 
adequada e incentivando a mobilidade interna, introduzindo a atribuição 
e monitorização do cumprimento dos Indicadores Chave de Desempenho 
(ICD´s).

• Promover a “Cultura Serralves” através da participação ativa de todos os 
Colaboradores na vida da organização, o trabalho em equipas multidisci-
plinares, o rigor e a criatividade, envolvendo os Colaboradores de modo 
a conseguir o compromisso de cada um para com o projeto de Serralves, 
nomeadamente, através de ações pontuais, que promovam e reforcem o 
clima social e motivacional da equipa de Serralves e que visam o reforço 
da coesão interna.
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condiÇÕes de trabalHo
• Promover e garantir, continuadamente, a melhoria das condições físicas, 

ambientais, infraestruturais e relacionais de trabalho.

recrutamento e acolHimento
• Fortalecer uma imagem RH de Serralves no mercado de trabalho nacio-

nal e internacional, recrutando numa ótica global, acompanhando eficaz-
mente todas as candidaturas;

• Melhorar o processo de acolhimento, sistematizando e regulando o res-
petivo processo;

aÇÕes de coesÃo interna
Promover e motivar ações de coesão interna com periodicidade regular, no-
meadamente:

• Programa “Out-door”;
• Visitas Guiadas Museu e Parque;
• Comemorações de aniversários dos seus colaboradores e outros momen-

tos comemorativos;
• Passeio anual;
• Comemorações de Festas temáticas ao longo do ano (Verão, Magusto); 
• Ofertas de Cartão de Amigo a todos os colaboradores e familiares, permi-

tindo que deste modo aproveitem dos benefícios associados.
• Reforçar a aproximação da equipa através da partilha de experiências 

e momentos no sharepoint – “novo” projeto  “Dia-a-dia em Serralves ” 
(através da disponibilização de imagens com alguns comentários pelos 
colaboradores).

FormaÇÃo

eXterna
• Promover a participação de colaboradores em ações de formação exter-

nas e em fóruns específicos para determinadas áreas de atuação, recor-
rendo e explorando as possibilidades de programas europeus que finan-
ciem formação contínua, visitas e intercâmbios;

• Realizar ações de formação na componente comportamental;
• Incentivar o desenvolvimento de formação académica.

interna
• Realizar formação na área ambiental, dando continuidade ao processo de 

certificação ambiental;
• Realizar ações de sensibilização dirigidas e adequadas aos diversos seg-

mentos de colaboradores, tomando por base o Sistema de Gestão de In-
formação, disponível na intranet através do sharepoint;

• Divulgar os normativos existentes no SGI, em estreita correlação com o 
processo de qualidade;

sHarepoint
Reconhecendo a importância desta ferramenta na pronta e eficiente comuni-
cação inter e intradepartamental, são as seguintes as ações:

• Manter atualizada a regulamentação relacionada com a área dos RH dis-
ponibilizada no Sharepoint;

• Aperfeiçoar e dinamizar a comunicação interna através do Sharepoint, 
numa área acessível a todos os colaboradores, através da qual as respeti-
vas informações são a todos acessíveis:
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• Sugestões: em que cada colaborador possa sugerir melhorias no fun-
cionamento do seu serviço ou da própria Fundação e ainda momen-
tos de convívio. 

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

• Projeto “DIA-A-DIA EM SERRALVES ” - partilha de experiências e mo-
mentos no sharepoint;

• Jornal Interno – em que todos possam dar notícias e partilhar acon-
tecimentos;

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

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

• Calendário - Identificação de todas as atividades que Serralves pro-
move 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 orga-
nizacional.

indicadores de perFormance
Atualizar, de forma periódica, os principais indicadores de performance ao 
nível dos RH, 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 tra-
balho, de Saúde, Higiene & Segurança no Trabalho, de Gestão Administrativa 
e Indicadores globais).

Contribuir para a definição, implementação e monitorização dos ICD’s – em 
paralelo com sistema de qualidade: melhorando processos e promovendo uma 
mais eficiente alocação de recursos e reforçar a polivalência;

erp 
Adequar permanentemente os desenvolvimentos implementados nos últimos 
anos, nomeadamente a gestão dos processos: Informação Individual dos Co-
laboradores, Recrutamento e Selecção, Formação, Desenvolvimento de Com-
petências, Avaliação de Desempenho, Medicina no Trabalho, Orçamento e In-
dicadores de Performance.   

meio acadÉmico
Reforçar a já existente política de aproximação permanente ao meio acadé-
mico, com a celebração de protocolos de estágio e investigação com diversos 
estabelecimentos de ensino, nas mais diversas áreas de atividade de Serral-
ves. Desta forma pretende-se alcançar soluções inovadoras incorporando co-
nhecimentos tecnológicos e científicos, formação profissional e consultoria 
especializada.
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6.2 programa de voluntariado 

O voluntariado é uma forma de encontrar outras realidades (…) 
(Testemunho voluntário de Serralves)

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. O Voluntariado tem-se re-
velado um eixo central na ação desenvolvida com a comunidade, incentivando 
a participação, o conhecimento e o gosto pela fruição dos espaços culturais. 

A Fundação de Serralves acredita que a sua cultura institucional, a par do en-
tusiasmo e empenho de todos os que participam neste projeto, é um dos seus 
principais ativos e motor do seu desenvolvimento. Considerando 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, a Fundação 
de Serralves tem procurado fomentar o sentido de responsabilidade social e 
o espírito de solidariedade, sempre defendendo que ser um cidadão ativo e 
solidário e estar disponível para os outros são formas de estar integrado na 
comunidade.

Para 2014 propomo-nos reforçar o nosso plano de ação nesta área, continuan-
do 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. Com um programa já consolidado e estruturado, Serralves procurará 
dinamizar programas de voluntariado específicos, dirigidos à população mais 
sénior e a pessoas com necessidades educativas especiais.

Sendo o Voluntariado cultural um setor ainda com pouca expressão em Por-
tugal, Serralves é já considerada uma instituição de referência nesta área, o 
que é devidamente comprovado pelo número de voluntários envolvidos anual-
mente, pelo grau de satisfação destes, a par de uma melhoria da qualidade do 
serviço prestado pela instituição. Desta forma, e atendendo ainda aos vários 
pedidos de informações/esclarecimentos sobre o nosso próprio programa, 
propomo-nos dar formação nesta área, como forma de disseminação do co-
nhecimento e partilha de boas práticas, à comunidade em geral e, em particu-
lar, às instituições interessadas no tema.

Em paralelo, e já numa ótica de responsabilidade social, Serralves continuará 
a promover e fomentar um espírito de solidariedade e integração voluntária 
de preocupações sociais junto dos seus colaboradores.

A. VOLUNTARIADO EXTERNO
Com mais de 10 anos de existência, o grande objetivo para 2014 será o de 
continuar a dinamizar o programa de voluntariado como forma de abertura 
da Fundação de Serralves à comunidade. 

Em termos de coordenação do Programa, o Serviço de Voluntariado procu-
rará melhorar procedimentos, propondo para o efeito as seguintes medidas:

• Aposta num voluntariado de proximidade, desde logo pela manutenção 
de uma equipa de voluntários de apoio à coordenação dos voluntários e 
que tem vindo a garantir a afetividade aos voluntários e um maior acom-
panhamento/orientação dos mesmos;

• Maior rigor na seleção e formação dos voluntários, nomeadamente atra-
vés da realização de entrevistas presenciais individuais e/ou em grupo 
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para melhor conhecer as pessoas e as suas expetativas, com especial ên-
fase a dar à área das exposições, na qual os voluntários desempenham 
funções de “ask me”;

• Aumento da visibilidade do programa de voluntariado através da apre-
sentação do mesmo a prémios/programas onde este possa ser enquadra-
do, assim como através de uma maior divulgação das oportunidades de 
voluntariado (envio de webmail à base de dados de voluntários e algumas 
entidades, publicação na página na internet e na página de facebook, di-
vulgação na bolsa voluntariado);

• Concretização de parcerias com algumas entidades que poderão divulgar 
e consolidar a imagem do programa;

• Realização de mais momentos de encontro entre os voluntários, nomea-
damente encontros intergeracionais e no âmbito do Dia Internacional do 
Voluntariado;

• Melhoria da gestão de base de dados que permita um fácil e rigoroso 
acesso a toda a informação sobre os voluntários;

• Promoção de novas formas de reconhecimento do apoio dado pelos vo-
luntários, através da oferta de contrapartidas mais gratificantes;

• Pesquisa de outras realidades que possam servir de bons exemplos, como 
museus nos EUA em que o voluntariado tem uma grande expressão;

• Melhoria de processos, nomeadamente através da definição de um Pro-
cedimento para a área do Voluntariado;

• Identificar programas ao nível a temática do ano 2014 - “Ano Europeu da 
Família”, cujo objetivo é “travar o envelhecimento e investir na coesão da 
família como fator de desenvolvimento em tempos de crise”, aos quais 
possamos candidatar o programa de voluntariado;

No que diz respeito a ações para a comunidade para o ano de 2014, e de forma 
a continuarmos a dinamizar o Programa de Voluntariado de Serralves, propo-
mo-nos realizar os seguintes projetos:

voluntariado sÉnior (2ª edição)
Com uma primeira edição no ano de 2013, a Fundação de Serralves lançará, 
no ano de 2014, uma segunda edição deste programa dirigido a pessoas com 
mais de 50 anos, que terá como principais objetivos promover o diálogo in-
tergeracional, a partilha de experiências, o trabalho em equipa, bem como o 
exercício de uma cidadania ativa, criativa e empreendedora.

Esta segunda edição integrará ações de natureza diversificada, em diversas 
áreas como Exposições, Serviço Educativo, Parque e Biblioteca de Serralves, 
com destaque para a dinamização do voluntariado na área das Indústrias Cria-
tivas, em termos de aconselhamento de projetos (“Tutoring”/”Mentoring”); 
nesta vertente, o apoio dos voluntários irá centrar-se no desenvolvimento de 
atividades de aconselhamento empresarial voluntário. 

“voluntariado + especial” 
Com um programa de voluntariado já sólido e credível e ambicionando que 
o mesmo esteja aberto a toda a comunidade sem exceção, a Fundação de 
Serralves procurará alargar o mesmo a pessoas portadoras de necessidades 
especiais. Com um programa direcionado para estas pessoas pretendemos a 
integração de portadores de necessidades especiais, proporcionando-lhes as 
mesmas condições de realização e de aprendizagem, independentemente das 
condições, limitações ou dificuldades que manifestem.   Acreditamos que es-
tas pessoas podem e devem participar na vida em comunidade, considerando 
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que a participação no programa de voluntariado será uma forma de elimina-
ção de barreiras e de inclusão social.

Para o efeito, estabeleceremos contacto e possíveis parcerias com algumas 
instituições que lidam e trabalham com este público, com vista ao arranque e 
dinamização de um programa específico, que se ajuste ao perfil, limitações e 
expetativas das mesmas. 

Trata-se de um projeto inovador, desde logo pela especificidade dos seus des-
tinatários, bem como pelos momentos de partilha e troca de experiências que 
se promoverão ao longo da sua concretização.

Com este programa pretende-se promover a participação de pessoas portado-
ras de necessidades especiais, oferecendo-lhes uma oportunidade para parti-
cipar num projeto cultural como Serralves, visando sensibilizar a comunidade 
para uma mudança de atitudes e um maior reconhecimento do seu contributo 
destas pessoas nas mais diversas áreas de atividade.

seminÁrio “voluntariado na cultura” (formação, sensibiliza-
ção e lazer cultural)
Considerando dispor de ferramentas de gestão adequadas e de experiências 
bem-sucedidas e como forma de dinamizar e incentivar o envolvimento da 
sociedade civil no desenvolvimento de serviço público na área da cultura, a 
Fundação de Serralves propõe-se realizar um seminário sobre voluntariado 
cultural. 

Sendo uma área ainda pouco expressiva em Portugal, este seminário terá 
como objetivo a sensibilização e formação de novos públicos, através da par-
tilha das boas práticas adotadas pela Fundação de Serralves na área do volun-
tariado, incluindo uma apresentação do mesmo e dos vários projetos em que 
se pode participar, assim como uma troca de testemunhos e experiências por 
parte de alguns voluntários.

Os destinatários deste seminário serão a comunidade em geral, em especial 
pessoas que exerçam voluntariado ou que se interessem pelo tema, assim 
como outras instituições que queiram implementar um programa idêntico ao 
de Serralves (como sejam as Autarquias).

WorKsHops “voluntariado na cultura” (projetos a desenvol-
ver com autarquias)
Dado o interesse que tem vindo a ser demonstrado por outras instituições, 
como as Autarquias, na implementação de programas de voluntariado idên-
ticos ao de Serralves, mas que não dispõem de know-how para o efeito, 
Serralves propõe a realização de workshops junto dessas instituições. Estes 
workshops serão uma possibilidade de dar formação a outras entidades sobre 
boas práticas a nível do voluntariado, nomeadamente a nível da gestão de um 
programa de voluntariado. O projeto “Voluntariado Sénior”, enquadrado no 
contexto do envelhecimento ativo, poderá tornar-se um modelo e ser replica-
do por outras entidades ou noutros contextos, de que se destacam as nossas 
Câmaras Fundadoras, caso as mesmas assim o pretendam.
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B. RESPONSABILIDADE SOCIAL
interna
Em 2014, será reforçada a dinamização de iniciativas solidárias e de outra 
natureza, junto dos colaboradores, no âmbito da Responsabilidade Social de 
Serralves, como sejam: Colheitas de Sangue – iniciativas “Vamos Dar Sangue”, 
em que podem participar colaboradores, voluntários e público em geral; Natal 
Solidário – identificação de instituições com necessidades e mobilização dos 
colaboradores, para apoio; Campanhas de solidariedade – como por exemplo 
participação nas campanhas do Banco Alimentar ou outras; momentos de 
convívio entre os colaboradores, entre outras.

Estas ações serão complementadas por ações de sensibilização de todos os 
colaboradores para a importância do voluntariado no apoio à realização 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 certifica-
ção 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.

eXterna
De igual modo, será promovido o contacto com alguns stakeholders, como 
fundadores e mecenas, apresentando o programa de voluntariado de Serral-
ves no âmbito da sua responsabilidade social, podendo vir a integrar alguns 
colaboradores em projetos específicos.
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6.3 certiFicaÇÕes

2014 será mais um ano em que o objetivo de maximização da eficiência na ges-
tão dos recursos da Fundação de Serralves será uma prioridade, para o que 
para além da consolidação da certificação ambiental já existente, nos propomos 
avançar com a certificação de eventos e com a certificação da qualidade.

A. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL
certiFicaÇÃo iso 14001 e registo no sistema comunitÁrio 
de ecogestÃo e auditoria (emas)
A Fundação de Serralves tem assumido, desde a sua génese uma atitude pro-
activa face ao ambiente. 

Com a certificação segundo a norma NP EN ISO 14001, obtida a 26 de Julho 
de 2013, e, em particular, com o registo no Sistema Comunitário de Ecogestão 
e Auditoria (EMAS), a Fundação de Serralves constituiu-se uma referência ao 
implementar um processo com o impacto e dimensão que de seguida, grafica-
mente, se apresenta:

Naturalmente que este processo se encontra alinhado com os compromissos 
da Fundação nesta vertente, inscritos na nossa Política Ambiental:

• Melhorar de forma continuada o desempenho ambiental, recorrendo 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 subs-
critos;

• Maximizar a proteção da biodiversidade e da paisagem de Serralves;
• Definir um conjunto de objetivos ambientais que incluam o desenvol-

vimento de ações para a minimização da utilização de recursos, para a 
prevenção da geração de poluição, e para a divulgação às partes interes-
sadas;

• Exercer uma influência proactiva no desenvolvimento da relação do ho-
mem 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.

Assim, ao longo de 2014, a Fundação pretende implementar medidas que per-
mitam uma melhoria continua em áreas chave como a utilização dos recursos 
naturais, a redução das emissões de CO2, a prevenção da geração de resíduos, 
a reciclagem e a reutilização, e a utilização de produtos ecológicos. Para alcan-
çar um melhor desempenho nas áreas referidas, a Fundação pretende imple-
mentar medidas de índole variada, melhor descritas em “Outras Atividades”. 
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De salientar que a preocupação de Serralves em 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 ener-
géticos e respetiva fatura, bem como os consumos de água, traduziu-se nas 
seguintes reduções de 2011 para 2012: 17,6% no consumo de energia elétrica 
e de gás natural; 19,4% no consumo de água proveniente das Águas do Porto.

i - atiVidades do sistema de Gestão amBiental
Na sequência do processo de certificação ambiental implementado ao longo 
de 2013, a Fundação de Serralves detêm agora um Sistema de Gestão Ambien-
tal (SGA), que consiste num dos componentes do sistema global de gestão, e 
que inclui a estrutura organizacional, atividades de planeamento, responsa-
bilidades, práticas, processos, procedimentos e recursos destinados a definir, 
aplicar, consolidar, rever e manter a política ambiental e a gerir os aspetos 
ambientais. 

Ao longo de 2014 promover-se-á a manutenção e a melhoria do nosso SGA o 
que implicará, entre outras, a realização das seguintes atividades:

• Coordenar a identificação e avaliação dos aspetos ambientais;
• Efetuar a identificação dos requisitos legais e outros requisitos aplicá-

veis em matéria de ambiente à Fundação de Serralves e proceder à sua 
divulgação;

• Garantir a gestão dos resíduos gerados na Fundação;
• Melhorar, dinamizar e manter ativas as condições e regras do sistema de 

gestão ambiental implementado;
• Sensibilizar e manter o envolvimento de todos os colaboradores no siste-

ma de gestão ambiental;
• Controlar a distribuição e atualização da documentação associada ao sis-

tema de gestão ambiental;
• Arquivar e manter atualizada toda a documentação relativa ao sistema 

de gestão ambiental;
• Garantir a divulgação de toda a informação relacionada com o sistema de 

gestão ambiental pelas partes interessadas;
• Garantir o acompanhamento periódico do programa de gestão ambiental;
• Propor ações corretivas e preventivas, conjuntamente com outros cola-

boradores;
• Efetuar a gestão do processo de auditorias internas e externas, nomea-

damente o seu planeamento, divulgação, acompanhamento e resposta.

ii - outras atiVidades
A par das tarefas diárias de gestão ambiental essenciais ao bom funcionamen-
to do sistema já certificado, a Fundação tem como objetivos para 2014:

• Criar um “Comité de Ambiente”, constituído por colaboradores da Fun-
dação com o objetivo de implementar medidas de melhoria do sistema;

• Divulgar periodicamente, entre os colaboradores e entidades externas 
que desenvolvem a sua atividade na Fundação, “Ideias Verdes”, e dina-
mizar a respetiva área na Intranet para que todos possam contribuir com 
ideias e sugestões de melhoria a nível de ambiente com um objetivo pri-
meiro e último: o de, em conjunto, melhorarmos o nosso desempenho 
ambiental;

• Benchmarking de boas práticas ambientais contactando entidades de re-
ferência na área ambiental;

• Implementar novas medidas na Fundação que visem uma melhoria global 
dos comportamentos sociais em matéria ambiental, gerindo os impactos 
sociais e ambientais da instituição e contribuindo para a sociedade de 
uma forma positiva, como:
• Utilizar água da torneira nas conferências em detrimento da água 

engarrafada;
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• Utilizar papel reciclado, sempre que viável;
• Substituir progressivamente os produtos químicos utilizados por ou-

tros mais amigos do ambiente;
• Continuar a gerir de forma criteriosa os consumos de energia elétri-

ca, de gás natural, de gasolina e de gasóleo, decorrentes da atividade 
da Fundação;

• Realizar a análise da ecotoxicidade da água do Parque.
• Articular o sistema de gestão ambiental com a programação de outros 

serviços da Fundação, como a Direção do Parque e o Serviço Educativo, 
com base na programação que dirigem a toda a comunidade no âmbito 
do Ambiente, que visa contribuir para a alteração de comportamentos 
que afetam as decisões tomadas no dia-a-dia, no sentido de um consumo 
mais responsável e da vivência de uma cidadania ativa.

iii - ComuniCação Com as Partes interessadas
A comunicação com as partes interessadas é um dos requisitos adicionais do 
EMAS e que o diferencia de outros referenciais. Neste sentido, a Fundação pre-
tende intensificar em 2014 o envolvimento das partes interessadas através da:

• Realização de questionários aos visitantes com o objetivo de perceber 
quais os aspetos que valorizam no ambiente;

• Dinamização do site dedicada à Certificação Ambiental tornando-o um 
veículo privilegiado de comunicação com as partes interessadas desta-
cando datas marcantes a nível ambiental como sejam: Dia da Árvore (21 
de março), Dia da Água (22 de março), Dia Mundial da Saúde (7 de abril), 
Dia da Terra (22 de abril), Dia da Reciclagem (17 de maio), Dia da Biodi-
versidade (22 de maio), Dia do Ambiente (5 de junho), Dia dos Oceanos 
(8 de junho), Dia do Combate à Seca e à Desertificação (17 de junho), Dia 
Nacional da Conservação da Natureza (28 de julho), Dia para a Preserva-
ção da Camada de Ozono (16 de setembro), Dia Internacional da Paz (21 
de setembro), Dia Mundial e Europeu sem Carros (22 de setembro), Dia 
da Alimentação (16 de outubro), Dia do Urbanismo (8 de novembro), Dia 
Mundial contra o Uso Indiscriminado de Agroquímicos (26 de novembro), 
Ano Internacional da Agricultura Familiar;

• Disseminação de boas práticas ambientais através de um ciclo de pales-
tras trazendo para a discussão pública temas da atualidade nesta área. 
Este ciclo de palestras terá como objetivos a sensibilização e mudança de 
comportamentos sociais em matéria ambiental, assim como a divulgação 
das boas práticas adotadas pela Fundação de Serralves. Estas palestras 
terão como destinatários a comunidade em geral.

iV - PartiCiPação naCional/internaCional
A Fundação pretende consolidar-se no plano nacional e internacional como 
uma organização ambientalmente sustentável. Assim, prevê-se para 2014:

• Efetuar diligências no sentido de divulgar e promover as boas práticas 
ambientais e a Norma NP EN ISO 14001:2012 e o EMAS. Neste sentido 
procurar-se-á participar em redes de ambiente nacionais e internacionais 
como o Global Compact Network Portugal e a Associação Portuguesa da 
Qualidade;

• Analisar a oportunidade da Fundação concorrer ao “European EMAS 
Awards” 
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V – Festa do outono e serralVes em Festa
Os eventos realizados em Serralves para crianças, jovens e famílias como a 
Festa do Outono ou o Serralves em Festa são momentos muito importantes 
para divulgação da Missão da Fundação e para transmitir, de uma forma pe-
dagógica, princípios e boas práticas ambientais junto dos seus visitantes e ao 
longo de toda a cadeia de fornecedores.

Em 2014 pretende-se reforçar a sensibilização do público para a geração de 
resíduos, e para a importância da sua segregação e prevenção, colocando di-
versos ecopontos no espaço do evento, afixando sinalética que sensibilize e 
eduque o público para a separação correta de resíduos e fazendo a respetiva 
divulgação através da Newsletter.

Dando continuidade a ações desenvolvidas em 2013, e em articulação com 
a Direção do Parque, pretende-se dar apoio na coordenação das “Brigadas 
do Ambiente” – grupos de voluntários que visam sensibilizar o público para a 
preservação do Parque.

B. CERTIFICAÇÃO DE EVENTOS
A International Standard Organization editou, em 2012, a norma ISO 20 121 – 
Sistema de Gestão de Eventos Sustentáveis, tendo os membros da equipa de 
sustentabilidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres 2012 sido os 
grandes impulsionadores do seu desenvolvimento. A referida norma fornece 
uma estrutura para identificar, reduzir e eliminar os potenciais impactes nega-
tivos e maximizar os impactes positivos dos eventos.

O Serralves em Festa e a Festa do Outono, a par das exposições e das demais 
iniciativas promovidas por Serralves, serão o objeto desta certificação que 
tem como objetivo primeiro comunicar e disseminar a sustentabilidade junto 
dos nossos visitantes e ao longo de toda a cadeia de valor, que engloba aspe-
tos tão diversos como os que se apresentam de seguida:

• Local;
• Transportes;
• Comunidade local;
• Bem-estar;
• Desempenho económico;
• Utilização de recursos;
• Água;
• Resíduos;
• Práticas laborais;
• Catering;
• Alojamento;
• Comunicação.

Por abranger áreas muito diversas, a certificação pela ISO 20121 exige uma 
abordagem mais integrada no planeamento dos eventos, sendo essencial o 
compromisso dos vários agentes do projeto, sempre com o imprescindível en-
volvimento da Gestão de Topo.
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C. SISTEMA DE GESTÃO DA qUALIDADE
A Fundação propõe-se, ao longo de 2014, despoletar as diligências com vista 
à implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, ao abrigo da NP 
ISO 9001:2008, tendo em conta que através da Qualidade implementaremos 
um processo contínuo de procura, evolução e melhoria, sempre com vista à 
satisfação do cliente.

As vantagens competitivas de um processo desta natureza são inúmeras, de 
que se destacam as seguintes: 

• Proporcionar uma maior notoriedade e melhoria da imagem da Fundação 
perante o mercado;

• Atrair confiança dos visitantes e demais partes interessadas, atuais e po-
tenciais;

• Satisfazer as expectativas dos visitantes, assegurando não só a sua fide-
lização mas também a competitividade e o desenvolvimento sustentável;

• Melhorar o funcionamento da organização nos seus diferentes níveis;
• Aumentar a motivação dos colaboradores;
• Criar uma cultura no sentido da melhoria contínua da organização.

Neste sentido, para 2014, Serralves assume o compromisso e o envolvimento 
neste processo, sendo para isso necessário implementar os seguintes passos 
gerais:

• Identificar os processos da organização e determinar a sequência e inte-
ração destes processos,

• Documentar o Sistema de Gestão da Qualidade e os seus processos,
• Determinar os critérios e métodos necessários para controlo da eficácia 

dos processos,
• Disponibilizar os recursos e informações necessários,
• Monitorizar, medir, analisar e auditar estes processos,
• Implementar as ações necessárias para atingir os resultados planeados
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6.4 Financiamentos comunitÁrios 

O ano de 2014 marca o arranque de um novo Quadro Comunitário, que vigo-
rará até 2020. Este novo pacote financeiro prevê a concentração de fundos 
na promoção da competitividade e internacionalização, na inclusão social e 
promoção do emprego, no capital humano, entre outros, assegurando assim 
as bases para a recuperação de uma trajetória de crescimento e de emprego 
sustentável para Portugal. 

Sendo hoje consensual que a dinamização das Indústrias Culturais e Criativas 
tem impactos muito significativos para a criatividade, inovação e competiti-
vidade, criação de emprego, coesão territorial e social e sustentabilidade é 
com expectativa que aguardamos quais as medidas de apoio a Projetos com 
componente cultural que o próximo Quadro Comunitário venha a criar. 

o novo Quadro 2014-2020
• REFORÇO DE REDES, CONTACTOS
• TRABALHO MULTIDISCIPLINAR
• INTERNACIONALIZAÇÃO
• INDÚSTRIAS CRIATIVAS
• CAPITAL HUMANO, EMPREGO
• INCLUSÃO SOCIAL
• ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE

São algumas das palavras-chave para este novo quadro, que irá vigorar de 
2014 a 2020.

programa nacional: Quadro estratÉgico comum
Programas Operacionais Temáticos no Continente:

• Competitividade e internacionalização;
• Inclusão social e emprego;
• Capital humano;
• Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos. 

linhas de orientação: 
• Foco nos resultados: valorização de intervenções interligadas e cujos efei-

tos reforcem REDES; 
• Racionalidade económica: preferência por fundos reembolsáveis;
• Simplificação dos procedimentos: desburocratização de processos de 

aplicação.

europeu: “europa criativa” 

linha de orientação:
• Promover a diversidade cultural e linguística, contribuindo para os objeti-

vos da estratégia Europa 2020, criando postos de trabalho e promovendo 
o crescimento sustentável.
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apresentaÇÃo e acompanHamento  
de proJetos Financiados

“BiodiVersidade em serralVes”
apoio/financiamento: 
Candidatura aprovada pelo Programa Operacional da Região do Norte - Pro-
moção da Cultura Científica e Tecnológica e Difusão de Conhecimento - Aviso: 
PCCTDC/2/2010  

Breve descrição do projeto: 
O Projeto visa a promoção da cultura científica e tecnológica, no âmbito da te-
mática BIODIVERSIDADE, a partir da disseminação e difusão do conhecimen-
to científico junto de públicos diversificados. Esta disseminação e difusão do 
conhecimento será atingida através da dinamização de um conjunto de vários 
momentos de estudo e reflexão, dos quais derivará toda uma programação de 
atividades dirigida a diferentes públicos, concebidas em estreita articulação 
pelos parceiros técnico-científicos (Universidades/Centros de Investigação) e 
pelos parceiros técnico-pedagógicos (empresa contratada por Serralves para a 
mediação de públicos). Estas atividades consistem em conferências, palestras, 
oficinas e cursos; serão ainda promovidos eventos temáticos festivos, sempre 
com o objetivo de divulgação para as áreas em estudo e para o projeto. Esta 
programação contribui para a articulação de leituras integradoras do poten-
cial ecológico urbano, a partir das suas variáveis biofísicas e de paisagem. O 
Projeto oferece atividades dirigidas a escolas, famílias e público adulto. Mais 
ainda, prevê a criação de um microsite que apresentará as atividades e dispo-
nibilizará a informação e conhecimento compilado e sistematizado, traduzido 
para os diferentes grupos alvo. No final do projeto prevê-se a edição de uma 
publicação que compilará todo o conhecimento produzido e/ou mobilizado 
durante o projeto. Esta publicação constituirá, para professores, pais e outro 
público interessado, um recurso com informação relativa à biodiversidade e 
investigação em biodiversidade nacional e internacional. 

Principais ações do Projeto: 
1. Ações de divulgação científica
2. Biodiversidade na web 

Pontos Fortes do Projeto: 
Concretização de um projeto de reconhecido mérito na promoção da cultura 
científica junto de diferentes públicos, com um “focus” temático na Biodiver-
sidade, para a promoção da cultura científica e tecnológica e a produção de 
recursos e conteúdos para esse efeito, através da criação de contextos ade-
quados de colaboração entre instituições científicas, empresas, autarquias, 
escolas e outras instituições da sociedade civil e a Fundação.

Período de execução: 
Março 2011 a Março 2014

“serralVes eCossistema CriatiVo”
apoio/financiamento: 
Candidatura apresentada, em análise, ao Programa Operacional da Região do 
Norte – Concurso SACIC- GE/1/2013 – GRANDES EVENTOS

Eixo Prioritário II – Valorização Económica de Recursos Específicos - Sistema 
de Apoio ao Cluster de Indústrias Criativas

Breve descrição do projeto: 
Consciente das responsabilidades que lhe advêm do reconhecimento gene-
ralizado da ação desenvolvida ao longo dos últimos 25 anos, a Fundação de 
Serralves entende como seu desígnio contribuir para a afirmação da Região 
Norte enquanto espaço de criatividade e inovação. 
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Para o efeito, propõe para o ano de 2014 um conjunto de iniciativas impactan-
tes designadas de “SERRALVES ECOSSISTEMA CRIATIVO”, que integrará uma 
componente de criação artística e de empreendedorismo criativo. Trata-se de 
um projeto pluridisciplinar, de partilha artística e criativa ímpar no nosso País, 
dirigida à consolidação e desenvolvimento do cluster das indústrias criativas, 
que permitirá à Fundação tornar-se um modelo na área cultural e do empre-
endedorismo, desde logo pelo envolvimento de um significativo número de 
agentes artísticos e criativos.  

No âmbito deste projeto será lançado um Concurso de Design para a cria-
ção de uma imagem para o mesmo. Este concurso será divulgado pela bases 
de dados da Fundação de Serralves, entre as quais se inserem Faculdades e 
Escolas Superiores das áreas de Design e outras áreas artísticas e criativas, 
empresas e organizações da área das Indústrias Culturais, no sentido de se-
lecionar um jovem designer para a criação de uma imagem deste projeto tão 
emblemático.

Principais ações do Projeto: 
1. Criação Artística - conjunto de exposições de grande impacto, incluin-
do uma coprodução internacional (Mira Schendel) e duas exposições que 
envolverão novos artistas nacionais e internacionais (SAAL e NOVA GE-
RAÇÃO), assim como a respetiva programação performativa e ações edu-
cativas/pedagógicas;

2. Empreendedorismo Criativo - incluirá uma grande conferência interna-
cional, que servirá como momento de reflexão, de discussão e de explora-
ção de novos caminhos e desenvolvimentos para a economia criativa da 
região Norte, assim como um laboratório urbano (Urban Lab), que consis-
tirá num programa integrado de promoção do empreendedorismo criati-
vo, através de processos de “aprender fazendo”.

Pontos Fortes do Projeto: 
CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO, ENVOLVIMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL E DA 
COMUNIDADE, PLATAFORMA CRIATIVA E COLABORATIVA, GERAÇÃO DE NO-
VOS PROJETOS ARTÍSTICOS E CRIATIVOS, ENVOLVIMENTO DE UM NÚMERO 
SIGNIFICATIVO DE AGENTES/PARCEIROS, INTERNACIONALIZAÇÃO.

Período de execução: 
Setembro 2013 – Junho 2015

“serralVes PatrimÓnio ClassiFiCado”
apoio/Financiamento: 
Candidatura apresentada, em análise, ao Programa Operacional Regional do 
Norte – Concurso - ON2 - PC/2/2013 – PATRIMÓNIO CULTURAL
Eixo Prioritário III - Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial 

Breve descrição do Projeto: 
Aliada ao reconhecimento crescente da importância da Fundação como agen-
te dinamizador do território nas mais diversas vertentes - económica, cultural, 
social - em Dezembro de 2012 o Património de  Serralves foi  classificado como 
Monumento Nacional. Esta classificação diz respeito a todo o conjunto patri-
monial edificado e também às zonas envolventes de Serralves, ou seja, Museu, 
Casa e toda a área do Parque.  Esta distinção exigiu e exigirá no futuro uma 
responsabilidade acrescida no que diz respeito à salvaguarda do património 
e à sua disponibilização para a fruição pública, implicando um investimento 
continuado no seu restauro e manutenção. É neste contexto que surge o Pro-
jeto “SERRALVES – PATRIMÓNIO CLASSIFICADO” que um conjunto integrado 
de ações de valorização e de divulgação do  Património Cultural de Serral-
ves, classificado como Monumento Nacional,  para fruição pelo público, com 
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integral respeito pela identidade e integridade da Missão da instituição e do 
espaço onde a mesma atua.

Principais ações do Projeto: 
1. Valorização, Animação e Divulgação do Património Cultural Móvel da 
Fundação de Serralves
• Conservação e Organização das Obras da Coleção
• Animação e Divulgação do Património Móvel da Fundação de Serralves

2. Salvaguarda e Animação do Património Nacional  
• Melhoria das Valências de Acolhimento do Museu
• Implementação de Sistema de Certificação Ambiental e de Medidas de 
Segurança e Climatização para a melhoria das condições de acesso, de 
conforto e de fruição cultural oferecido ao público
• Intervenções de Valorização, Conservação e Animação do Parque de Ser-
ralves

Pontos Fortes do Projeto: 
+ ATRATIVIDADE + CONFORTO + ANIMAÇÃO + DIVULGAÇÃO + SUSTENTÁ-
VEL + INCLUSIVO

Período de execução: 
Abril 2008 – Junho 2015
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6.5 sistemas de inFormaÇÃo 

A. OBJETIVOS 
pesi

• Desenvolver um Plano Estratégico para os Sistemas de Informação que 
tenha por objetivos perspetivar o futuro em termos de novas tecnologias 
e enquadrar os investimentos e as atuações da Fundação, na área da in-
formática e da reorganização da gestão. 

Deverão ser em envolvidos todos os departamentos da Fundação, para 
levantamento de necessidades e definidos cenários alternativos para um 
modelo futuro, tendo em conta o estado de avanço da tecnologia e as 
melhores soluções para a Fundação. Será desenhado um roadmap que 
nos permitirá hierarquizar os investimentos a lançar nos próximos três a 
cinco anos, quantificados tanto quanto possível, para permitir uma deci-
são sobre os projetos a lançar e sobre as suas prioridades.

sistemas e inFraestrutura
• Em termos de infraestruturas dos sistemas de informação haverá uma 

evolução nos ambientes de produção aumentando a “Farm” de virtuali-
zação, permitindo assim um melhor aproveitamento dos recursos. 

• O sistema de storage deverá ser aumentado devido aos constantes 
requisitos adicionais de espaço dos arquivos digitais multimédia. 

• No âmbito da garantia de continuidade de serviço deverá ser implemen-
tado um plano de disaster recovery e deverão ser realizados testes de 
disaster recovery a todos os sistemas. 

• A renovação do parque informático, a substituição dos equipamentos 
obsoletos, optando-se sempre que possível pelos ambientes thin cliente 
máquinas virtuais. 
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6.6 Área administrativa 
e Financeira

A eficiente gestão de recursos materiais e financeiros é fundamental para que 
o impacto das contingências económicas atuais seja minimizado no desen-
volvimento das atividades da Fundação de Serralves. A gestão rigorosa dos 
meios ao dispor, a aplicação rigorosa dos procedimentos de controlo internos 
e o rigoroso controlo orçamental continuam a ser uma prioridade em 2014.

O Serviço de Aprovisionamento assume um papel fundamental na aquisição 
de produtos e serviços, pois dependendo da condução do processo de aquisi-
ção podem gerar-se reduções significativas nos custos e melhorias considerá-
veis nos resultados finais. O objetivo deste serviço para 2014 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.

O Serviço Administrativo Financeiro manterá o seu objetivo de automatizar o 
maior número de processos administrativos, por forma a garantir uma maior 
produtividade dos diversos serviços. Continuará o processo de integração au-
tomática de diversos processos administrativos iniciado em 2012, entre o CRM 
e o ERP.

A disponibilização de informação de gestão em tempo útil a todos os níveis de 
decisão da Fundação e o desenvolvimento de indicadores de gestão, é um dos 
principais objetivos para 2014.

O património da Fundação existe para que a organização o utilize, mas para 
isso é necessário que os bens funcionem adequadamente, sem perda de qua-
lidade, com fiabilidade, e com menor custo possível. Ou seja, uma manuten-
ção eficiente dos equipamentos é fundamental para que se cumpram todos 
os objetivos. 

Em 2014, o Serviço de Manutenção continuará o trabalho iniciado em 2013 
de reabilitação de todos os equipamentos necessários ao funcionamento do 
Museu e da Casa.

Para além de todos os trabalhos preventivos de manutenção e conservação 
dos equipamentos, serão realizadas obras de construção civil de reparação de 
infiltrações e pintura de algumas fachadas.

Este serviço dará continuidade a uma gestão rigorosa de todos os gastos, e 
avançaremos novas medidas para um aumento da qualidade, segurança e da 
eficiência energética dos edifícios.
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Fundação de serralVes 
Rua Dom João de Castro, 210
4150-417 Porto . Portugal
Telefone. 808 200 543

Siga-nos
      

Winner

Versões eletrónicas de Planos de Atividades, Relatórios e Contas e outros documentos, 
estão disponíveis para consulta em:
WWW.serralves.pt

diretores
Odete Patrício
Diretora Geral

Suzanne Cotter
Diretora do Museu

João Almeida
Diretor do Parque

Cristina Passos
Diretora de Recursos  
e Projetos Especiais

Sofia Castro
Diretora Administrativo-Financeira

http://www.serralves.pt
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