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Introdução 

 

No ano de 2016, a Acesso Cultura continuou o seu trabalho de promover a 

acessibilidade e integrá-la nas práticas dos profissionais da Cultura. 

Foi um ano de mudanças internas, nomeadamente com a eleição dos novos órgãos 

sociais para o triénio 2016/2018 e a aprovação do regulamento interno. Contudo, 

apesar desta alteração, a Acesso Cultura continuou a desenvolver um trabalho 

intenso, continuado e persistente de realização de parcerias e de promoção da 

acessibilidade integrada na gestão dos equipamentos culturais. 

Em 2016, as principais áreas de trabalho continuado ao longo do ano foram a 

formação e a consultadoria; assim como o início de novos projectos, apoiados pela 

Fundação Calouste Gulbenkian. De referir, igualmente, o balanço realizado sobre os 

três anos de trabalho da associação, com a publicação de “Acesso Cultura 2013-2016: 

o que mudou?”, com versões on-line  e em papel. 

Os momentos de maior visibilidade do trabalho da associação aconteceram com 

a Semana Acesso Cultura, e em especial com a entrega dos Prémios Acesso Cultura, 

integrados nessa semana; bem como com a realização da conferência anual em 

Outubro, este ano dedicada ao tema “O quê? E então? Relevância dos conteúdos e 

acessibilidade da linguagem”, que culminou com a apresentação de um novo prémio 

instituído pela Acesso Cultura, o Prémio Linguagem Simples. 

A Acesso Cultura submeteu, em Outubro de 2016, a candidatura para a obtenção da 

certificação como instituição de Utilidade Pública e de Mérito Cultural, um passo 

importante para a captação de mecenato e para a aceitação de donativos. 

De referir que a Acesso Cultura participou em dezenas de iniciativas relacionadas com 

a Acessibilidade em todo o país, incluindo as ilhas, e que recebeu o primeiro convite 

para participar numa conferência internacional, o festival Unlimited, no Reino Unido. 

De referir ainda que o trabalho de voluntariado e pro bono continua a ser uma base 

muito forte do sucesso da associação. 

A Acesso Cultura agradece a todos os associados e não associados, em todo o país, 

que colaboraram para a concretização das actividades da associação e, acima de 

tudo, contribuíram para que, dia-a-dia, a acessibilidade fosse incluída nas práticas de 

muitos profissionais e instituições. 
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1. Formação 

 

Curso Serviços Educativos em Bragança, Maio 2016. 

 

A Acesso Cultura proporciona aos profissionais do sector cultural cursos de formação que 

pretendem fornecer ferramentas úteis e práticas para a gestão diária de questões relacionadas 

com a acessibilidade – física, social, intelectual -, assim como mantê-los actualizados em 

relação a estas mesmas questões. 

Em 2016, foram realizados os seguintes cursos: 

• Comunicação acessível: design de comunicação e linguagem simples 
Lisboa, Museu da Electricidade, 18 Jan | 21 participantes 

Porto, Casa Allen, 6 Jun | 24 participantes 

Montemor-o-Novo, CERCIMOR, 5 Dez | 18 participantes 

• Introdução às técnicas de audiodescrição 

Lisboa, TEAR – Espaço das Artes, 21 Jan a 12 Fev | 21 participantes 

• Direito de autor e domínio público 

Lisboa, Museu das Comunicações, 15 Fev | 23 participantes 

Porto, Arquivo Distrital do Porto, 15 Fev | 26 participantes 

Lisboa, MAAT, 28 Nov | 27 participantes 
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• Marketing digital 

Loulé, Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner, 11 Mar | 21 participantes 

• Acessibilidade: uma visão integrada 

Porto, Ordem dos Arquitectos, 7 a 16 Abr |  24 participantes 

• Serviços Educativos: pontes de acesso 

Bragança, Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, 23 Maio | 20 participantes 

• Websites acessíveis (especial para webdesigners) 

Lisboa, MAAT, 24 Out | 18 participantes 

• Planos de emergência e deslocação de pessoas com necessidades especiais 

Porto, Museu Nacional Soares dos Reis, 14 Nov  | 23 participantes 

 

Além destes cursos, foram realizadas as seguintes formações internas: 

• Temas de museologia: uma introdução 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Curso de formação: 15 Fev a 14 Mar | 23 participantes internos e 26 participantes 

externos 

Ciclo de conferências: 18 Fev a 17 Mar 

• 1º Encontro da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão 

Museu Municipal Bernardino Machado | 19 Mai 

Conferência: “Trabalhar em equipa: o contributo de cada um para o cumprimento da 

missão” 

Conferência: “Participação cultural: barreiras e oportunidades” 

• Acessibilidade: uma visão integrada 

Teatro Nacional São João | 13 a 17 de Jun | 27 participantes 

• Atendimento e serviços para pessoas com deficiência visual 

Museu da Presidência | 4 Jul | 15 participantes 

• Atendimento a pessoas com necessidades especiais 

Parte 1: Público com deficiência visual e público surdo 

EGEAC | 12 e 13 Dez | 40 participantes 

 

No âmbito da parceria iniciada em 2015 com o British Council e do apoio financeiro recebido 

por esta entidade, que deu lugar num primeiro momento à ida da nossa formadora Anaísa 

Raquel ao Reino Unido (para acompanhar uma formação dos VocalEyes e também para reunir 

com eles) e à organização em Lisboa do curso Introdução às Técnicas de Audiodescrição, 

tiveram ainda lugar duas inciativas: 

• Seminário em audiodescrição com os britânicos VocalEyes 

Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 8 Mar | 30 participantes 

• Jornada Acesso às Artes: um assunto de gestão 

Lisboa, Teatro Nacional D. Maria II, 9 de Mar | aprox. 120 participantes 



 

6 

 

 

Comentários 

Curso Direito de Autor e Domínio Público 

“Gostei muito da formação de ontem. Muito participativa com imensas questões e claro que 

temos muitas dúvidas. As formadoras são fantásticas.” 

“Gostei do curso porque vai ter aplicação prática. Foi-nos transmitida uma ideia da 

complexidade e abrangência deste tema. Talvez devesse  ter mais meio dia de formação…” 

“Das várias formações/workshops que fui fazendo sobre este tema, o vosso foi um dos mais 

interessantes.” 

“Embora perceba a estratégia usada na apresentação e discussão dos temas em análise, 

seria preferível que as duas formadoras não dialogassem entre si com tanta frequência. 

Pareceu-me que essas discussões, muito técnicas, ao invés de se tornarem esclarecedoras, 

tornavam-se confusas e baralhavam os presentes.” 

 
Introdução às técnicas de audiodescrição 

“Apesar de ser um curso de introdução, há questões teóricas e técnicas que deviam ter sido 
mais aprofundadas.” 

“Gostaria de lhe agradecer muito [à formadora] a sua dedicação a este curso, mesmo com o 
pouco tempo que tive disponível acho que aprendi bastante e agradeço-lhe por isso.” 

“Foi muito importante ter participado no curso de audiodescrição – ferramenta de que nunca 
tinha ouvido falar antes.” 

“Parece-me que houve demasiado tempo dispendido com correção de trabalhos na aula. Estes 

trabalhos poderiam ter sido corrigidos pela formadora fora da aula e na aula serem dados 
outros exemplos de audiodescrições bem feitas. Não só tornaria as aulas mais interessantes 

como aprenderíamos mais. Também gostaria de ter aprendido a descrever teatro e dança.” 
 
 
Seminário “A audiodescrição com os VocalEyes” 

“Obrigada pela excelente oportunidade. Gostei imenso do seminário, quer pelo conteúdo quer pela 
qualidade suprema dos oradores. Para além do dia muito bem passado, apreciei especialmente a 
capacidade de comunicação da Roz e do Andrew e a generosidade com que partilharam os seus 
saberes, experiências e estratégias de comunicação, tão valiosos para nós, mediadores culturais e 
artísticos com públicos especiais. Viver é aprender :) Grata à Acesso Cultura!” 
 
“Foi um seminário muito enriquecedor. Foi muito bom a Acesso Cultura ter proporcionado o acesso 
às práticas e metodologias que operam nos museus de Inglaterra sem termos que viajar até lá.“ 
 
“Gostei muito do seminário e considero que foi muito bom, bem pensado, objetivo, prático e 
consistente, com espaço para intervirmos e questionarmos. Parabéns.” 
 
“Gostei muito da dinâmica do seminário. Houve um bom equilíbrio entre as componentes teórica e 
prática.” 
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Serviços educativos 

 
“O curso ainda que muito bom e com uma formadora com uma vasta experiência baseou-se 
muito nos exemplos da vida profissional da formadora. E para quem tem realidades diferentes 
torna-se complicado poder aplicar algumas estratégias. No entanto, a troca de ideias e 
saberes e a abertura da formadora para ouvir foi bastante inspirador. Sinto que aprendi 
bastante e que vim com a bagagem bem mais cheia!” 
 
Acessibilidade: uma visão integrada 
 
“O último dia ficou aquém das expectativas, no sentido em que esperava ver mais bons 
exemplos práticos de como deve ser a acessibilidade nos espaços e não o contrário.”  
 
“Opinião pessoal muito acentuada por parte da formadora.” 
 
“Gostaria que se repetissem estes momentos de diálogo diversificado pela melhoria das 
mentalidades e consciências. Espero que haja mais iniciativas destas.” 
 
“Devido ao ótimo conteúdo, a formação poderia ter sido mais tempo!” 
 
 
Comunicação Acessível 
 
“E parabéns pelo curso: foi muito interessante e feliz!” 
 
“Simplicidade/objectividade da linguagem. Gostei imenso da forma como os formadores 
interagiram com os formandos. Debitaram o seu conhecimento de modo claro dando 
exemplos, fizeram-me sentir à vontade para esclarecer qualquer dúvida, sem me sentir 
constrangida.” 
 
 
Websites Acessíveis (especial para webdesigners) 
 
“Consegui efetivamente sem qualquer dúvida adquirir uma série de novos conhecimentos e 
competências na área.” 
 
“Mais análise de exemplos práticos; análise e discussão de sites exclusivamente visuais em 
que a atribuição de labels a links, imagens, etc. é muitas vezes insuficiente para garantir 
alguma acessbilidade.” 
 
“Não será difícil compreender que, este curso, resultou para mim numa experiência fabulosa.” 
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2. Debates públicos 

 

Debate "O que é o elitismo na cultura?", Ginásio Clube de Faro, Novembro 2016. 

 

Foram realizados os seguintes debates em Évora, Lisboa, Porto e em diferentes cidades do 

Algarve: 

16 Fev  
“Nós” e “Os outros”: a Cultura na crise dos refugiados 
 
19 Abr 
Poesia nossa de cada dia: só para alguns? 
 
14 Jun 
Arte (in)acessível: papéis que se cruzam 
 
15 Nov 
O que é o elitismo na cultura? 
 
Foram ainda realizados cinco debates em parceria com a BAD – Associação Portuguesa de 
Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas sobre Acessibilidade, Comunicação e 
Preservação no Digital: 
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Braga, 7 de Junho; Porto, 21 de Junho; Lisboa, 18 de Outubro; Évora, 11 de Novembro; Loulé, 
25 de Novembro 

Nas notícias 

 
Notícias ao Minuto, Grupo “Não te refugies” envia 11 toneladas de ajuda para a Sérvia 
(referência ao nosso debate sobre os refugiados) 

COMENTÁRIOS 

“Não posso também deixar de endereçar as minhas felicitações às autoras e responsáveis por 
um tal serviço eminentemente público e culturalmente de excelência que assim e prestado â 
comunidade portuense.” 

“É bom ver e sentir que não estamos sós nesta missão de levar a poesia (e a cultura) para 
todo o lado e torna-la acessível a todos.” 
 

 

 

 

Desenho da nossa associada Rita Caré no debate na Casa Fernando Pessoa, Novembro 2016. 

https://www.noticiasaominuto.com/pais/537483/grupo-nao-te-refugies-envia-11-toneladas-de-ajuda-para-servia
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3. Semana Acesso Cultura 

 

Os vencedores do Prémio Acesso Cultura 2016, Museu do Chiado, Junho 2016. 

 
A 3ª edição da Semana Acesso Cultura foi realizada nos dias 13 a 19 de Junho. Manteve-se o 

formato dos anos anteriores (Prémio Acesso Cultura, Portas Abertas, Debate, Desafio “É 

possível captar a acessibilidade?”). 

O Prémio Acesso Cultura reuniu 38 candidaturas. O júri foi composto por: 

• Ana Garcia (especialista em Turismo Acessível e membro da Direcção da ENAT – 

European Network of Accessible Tourism e sua representante em Portugal) 

• Graça Santa-Bárbara (museóloga, responsável pela Comunicação do Museu Nacional 

dos Coches e associada da Acesso Cultura) 

• Marta Silva (bailarina e directora do Largo Residências)  

 

O evento teve lugar no Museu do Chiado. Antes da cerimónia de entrega dos prémios, três 

formandas do curso de Introdução às Técnicas de Audiodescrição audiodescreveram algumas 

obras expostas nas salas do museu. 
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Em 2016, foram atribuídos os seguintes prémios e menções honrosas: 

Prémio Acessibilidade Integrada (física, social, intelectual) 

Parque Biológico da Serra da Lousã 

Prémio Acessibilidade Física 

Grupo Dançando com a Diferença 

Prémio Acessibilidade Social (ex-aequo) 

Comédias do Minho 

Sociedade Artística de Pousos 

Menções honrosas 

D´Orfeu Associação Cultural, Projecto opÁ! - Orquestra de Percussão de Águeda 

Fundação Serralves e Associação Laredo, Projecto Serralves em Língua Gestual Portuguesa 

Há Festa no Campo / Aldeias Artísticas 

Museu de Leiria 

Orquestra de Câmara Portuguesa, Projecto Notas de Contacto / OCP Solidária 

Parques de Sintra Monte de Lua, Projecto Aplicação Talking Heritage 3.0 

 

O Portas Abertas associou-se ao Ano Internacional do Entendimento Global, através da 

promoção de uma reflexão sobre o papel e contributo da Cultura no entendimento global. 

Apenas uma entidade quis explorar a temática (o Teatro Maria Matos em Lisboa que promove 

iniciativas nesta área). Houve no total 24 adesões, menos do que nos anos anteriores. Apesar 

das datas da Semana Acesso Cultura terem sido anunciadas em Setembro 2015 – a pedido 

das entidades que costumam aderir e para poderem planear melhor – chegando o mês de 

Maio e Junho várias entidades transmitiram-nos que não tinham capacidade para aderir e 

organizar actividades. 

 

Portas Abertas, Culturgest, Junho 2016. 
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O desafio É possível captar a acessibilidade? reuniu 11 candidaturas. A fotografia vencedora 

reuniu 90 votos. 

 

 

Fotografia vencedora, Anaísa Raquel: “Durante 3 horas estivemos de phones nos ouvidos e microfone 

apontado para a boca a audiodescrever o que a RTP mostrava das Marchas. Todos puderam ver! Isto é 

acessibilidade." 

 

Nas notícias: 

Em 2016, a Semana Acesso Cultura teve uma presença mais forte nos meios de comunicação 

social e nas redes sociais: 

Funchal Notícias, Semana Acesso Cultura na Casa-Museu Frederico de Freitas 

Funchal Notícias, Semana Acesso Cultura 

Funchal Notícias, Acessibilidade Cultural na RAM é tema de encontro 

DN, Semana Acesso Cultura também na Madeira 

Antena 1, Semana Acesso Cultura (13 Junho) 

RTP 1, Horas Extraordinárias, Portas Abertas – Museu dos Coches 

RTP, Prémios Acesso Cultura na área da acessibilidade são hoje anunciados 

https://funchalnoticias.net/2016/06/09/semana-acesso-cultura-na-casa-museu-frederico-de-freitas/
https://funchalnoticias.net/tag/semana-acesso-cultura/
https://funchalnoticias.net/2016/06/15/acessibilidade-cultural-na-ram-tema-de-encontro/
http://www.dnoticias.pt/impressa/diario/593625/5-sentidos/593692-semana-acesso-cultura-tambem-na-madeira
http://www.rtp.pt/play/p517/e239619/entrevistas-manha-1
http://www.rtp.pt/noticias/cultura/premios-acesso-cultura-2016-na-area-da-acessibilidade-sao-hoje-anunciados_n926839
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Notícias ao minuto, Prémios Acesso Cultura na área da acessibilidade são hoje anunciados 

Porto Canal, Prémios Acesso Cultura na área da acessibilidade são hoje anunciados 

Correio da Manhã, Prémios Acesso Cultura na área da acessibilidade são hoje anunciados 

Diário Digital, Prémios Acesso Cultura na área da acessibilidade são hoje anunciados 

Arte Capital, Prémios Acesso Cultura são anunciados hoje 

Público, Ípsilon, A Cultura não é para todos, mas há honrosas excepções 

RTP, Prémios Acessso Cultura distinguem boas práticas sociais 

Correio da Manhã, Prémios Acessso Cultura distinguem boas práticas sociais de quatro 

entidades 

Destak, Prémios Acessso Cultura distinguem boas práticas sociais de quatro entidades 

Texto de Pedro Manuel-Cardoso na lista Museum 

Reportagem Foto Sketchers 2´´ 

Terra Nova, A Orquestra percussiva de Águeda recebeu Menção Honrosa do Prémio Acesso 

Cultura 

Diário Digital Castelo Branco, Há festa no Campo / Aldeias Artísticas distinguido nos Prémios 

Acesso Cultura 2016 

Ecogerminar, Há festa no Campo / Aldeias Artísticas ganha menção honrosa 

Diário de Leiria, Acessibilidades garantem mais uma distinção ao Museu de Leiria 

Parques de Sintra, Aplicação Talking heritage vence menção honrosa nos Prémios Acesso 

Cultura 2016 

 

 

https://www.noticiasaominuto.com/cultura/607078/premios-acesso-cultura-2016-na-area-da-acessibilidade-sao-hoje-anunciados
http://portocanal.sapo.pt/noticia/94287
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/premios_acesso_cultura_2016_na_area_da_acessibilidade_sao_hoje_anunciados.html
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=830112
http://www.artecapital.net/noticia-4851-premios-acesso-cultura-2016-sao-anunciados-hoje
https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/quatro-entidades-culturais-premiadas-por-serem-acessiveis-a-todos-1735393?page=-1
http://www.rtp.pt/noticias/cultura/premios-acesso-cultura-2016-distinguem-boas-praticas-sociais-de-quatro-entidades_n927029
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/premios_acesso_cultura_2016_distinguem_boas_praticas_sociais_de_quatro_entidades.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/premios_acesso_cultura_2016_distinguem_boas_praticas_sociais_de_quatro_entidades.html
http://www.destak.pt/artigo/270357
http://ml.ci.uc.pt/mhonarchive/museum/msg15583.html
http://fotosketchers2linhas.blogspot.pt/search/label/17jun2016
http://www.terranova.pt/noticia/cultura/orquestra-percussiva-de-agueda-premiada-com-mencao-honrosa-do-premio-acesso-cultura
http://www.terranova.pt/noticia/cultura/orquestra-percussiva-de-agueda-premiada-com-mencao-honrosa-do-premio-acesso-cultura
http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=38448
http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=38448
https://ecogerminar.org/2016/06/20/ha-festa-no-campoaldeias-artisticas-ganha-mencao-honrosa/
http://www.diarioleiria.pt/noticia/7119
http://www.parquesdesintra.pt/noticias/aplicacao-talking-heritage-sintra-vence-mencao-honrosa-no-premio-acesso-cultura-2016/
http://www.parquesdesintra.pt/noticias/aplicacao-talking-heritage-sintra-vence-mencao-honrosa-no-premio-acesso-cultura-2016/
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4. Conferência anual 

 

Conferência anual, Fundação Calouste Gulbenkian, Outubro 2016. 

 

A conferência anual realizou-se no dia 17 de Outubro na Fundação Calouste Gulbenkian em 

Lisboa. O tema foi O quê? E então? Relevância dos conteúdos e acessibilidade da 

linguagem. Houve 132 participantes (lotação esgotada). 

No final do dia, foi anunciado o novo prémio, Prémio Acesso Cultura - Linguagem Simples, um 

prémio de reconhecimento que vem complementar o esforço da Acesso Cultura no sentido de 

sensibilizar – através de cursos e debates – para a necessidade das entidades culturais 

comunicarem de uma forma acessível, procurando criar uma motivação adicional para estudar, 

implementar e dar a conhecer as boas práticas. 

 

Comentários 

“Os testemunhos dos convidados foram todos muito relevantes. Mas terem convidado uma 

vigilante para dar o seu testemunho foi mesmo muito importante. Penso que assim se dá o 

exemplo de que é muito relevante ouvir estes profissionais que lidam directamente com os 

visitantes, porque são questionados, ouvem os seus comentários e ouvem as suas 

conversas.” 

“Adorei! Parabéns pela escolha dos temas e dos intervenientes, pela excelente organização, 

pelo ritmo dos trabalhos e - muito especialmente, porque estamos em Portugal - pela 

pontualidade exemplar.” 

 “Muito obrigada. Adorei o dia de hoje. Foi muito proveitoso e inspirador. Espero poder 
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contribuir para tornar a comunicação nos museus brasileiros mais acessível,  instigante e 

transformadora.” 

“Gostei, sinceramente, do dia de ontem. Foi a primeira vez que participei numa iniciativa da 

Acesso Cultura.” 

“Fez falta o contraditório, alguém que não partilhasse da visão geral que reinava na sala.” 

“Não queria deixar de dar os parabéns pela conferência de segunda-feira, correu mesmo 

muito bem! As comunicações da manhã e da tarde foram especialmente interessantes, e as 

mesas-redondas também cumpriram. Claro que se nota sempre a ausência de mais 

programadores e responsáveis pela programação nestas discussões, mas não se pode 

obrigá-los a ir…”  

“Primeiro dizer que me sinto muito, mas mesmo muito orgulhosa de ser sócia da AC. Em 

segundo, a cada conferência, debate ou curso em que participo sinto que o meu mundo 

aumenta, expande e isso faz-me sentir mais feliz. E tudo isto contribui para que possa crescer 

também como profissional, e lutar pelos valores em que acredito. 

“Apenas para vos agradecer todo o empenho, dedicação e profissionalismo que norteou a 

Conferência Anual, a que tive o privilégio de poder assistir. Parabéns pela organização e que o 

Programa por esta direção delineado, continue a apontar e indicar Novos Caminhos.” 

“Gostei muito da conferência e do formato escolhido. Foi muito inspirador e vai sem dúvida 

ajudar-me a "abrir" o pensamento para novas formas de comunicação com o nosso público. E 

é tão bom receber estes estímulos que nos renovam a vontade de irmos fazendo mais e cada 

vez melhor! Parabéns e obrigado pelo entusiasmo e alegria!” 

“Gostei muito de toda a organização, pontualidade e comunicações em geral. Um Encontro 

muito agradável e que, para além de apresentar casos concretos e de grande qualidade na 

área em discussão, convidou ao debate. Sobretudo, fez-nos trazer para "casa" um espírito de 

inquietação e de reflexão sobre como estamos a comunicar nos nossos museus... E é bom 

quando nos fazem pensar e questionar o nosso trabalho, se isso trouxer uma postura e 

possibilidade de mudança para melhor.” 

“Bom trabalho! Por favor, continuem a ‘fazer-nos comichões’ nas ideias mais cristalizadas que 

vamos criando em nós!” 

“Continuem neste vosso percurso porque têm chamado a atenção para as questões da 

acessibilidade e ajudam a que, aos poucos, a realidade dos nossos museus vá mudando.” 

 

 

Nas notícias 

Notícias ao Minuto, Acesso Cultura debate acessibilidade da comunicação e cria novo prémio 

Artecapital, Acesso Cultura debate acessibilidade da comunicação e cria novo prémio 

RTP, Acesso Cultura debate hoje acessibilidade da comunicação e lança novo prémio 

https://www.noticiasaominuto.com/cultura/668012/acesso-cultura-debate-acessibilidade-da-comunicacao-e-cria-novo-premio
http://www.artecapital.net/noticia-5011--acesso-cultura-debate-acessibilidade-da-comunicacao-e-cria-novo-premio
http://www.rtp.pt/noticias/cultura/acesso-cultura-debate-hoje-acessibilidade-da-comunicacao-e-lanca-novo-premio_n954729
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Porto Canal, Acesso Cultura debate hoje acessibilidade da comunicação e lança novo prémio 

Diário Digital, Acesso Cultura debate hoje acessibilidade da comunicação e lança novo prémio 

Destak, Acesso Cultura debate hoje acessibilidade da comunicação e lança novo prémio 

Diário de Notícias: Rijks mudou títulos de obras. Directora vem a Lisboa explicar 

Dany Louise, oradora, no seu blog 

 

 

http://portocanal.sapo.pt/noticia/104160
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=846361
http://www.destak.pt/artigo/281783-acesso-cultura-debate-hoje-acessibilidade-da-comunicacao-e-lanca-novo-premio
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a118e77a-6f86-4368-a28f-bd0661e065dd&analises=1&cp=1&userId=2bb77c4f-7585-49a0-845b-68aae3a73f12
https://danylouise.wordpress.com/2016/10/25/going-international/
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5. Prestação de serviços 

 

Formação interna no 1º Encontro da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, Maio 2016. 

 

Foram realizadas formações internas para os funcionários do centro interpretativo P.O.R.O.S 

da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova; da Rede de Museus de V.N. Famalicão; do Teatro 

Nacional S. João; do Museu da Presidência; e da EGEAC (ver referência no ponto 1. Cursos). 

A Acesso Cultura integrou o grupo de trabalho para a remodelação do espaço expositivo da 

Casa Fermando Pessoa, como consultora para a área da acessibilidade. Este trabalho 

continua em 2017. 

A Acesso Cultura realizou a avaliação qualitativa de algumas iniciativas no âmbito da rede 

House on Fire, da qual o Teatro Maria Matos faz parte. Este trabalho continua em 2017. 

 

Formação interna para os funcionários da EGEAC, Casa Fernando Pessoa, Dezembro 2016. 
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6. Projectos 

 

“Acessibilidade: uma questão de gestão”, Teatro Nacional D. Maria II, Março 2016. 

 

• Em colaboração com o British Council, e com o apoio financeiro desta entidade, a 

Acesso Cultura realizou o encontro Acesso às Artes: um assunto de gestão no 

TNDMII no dia 9 Março. 

Nas notícias 

Notícias ao Minuto, Acesso à Cultura promove jornada de reflexão no D. Maria II 

 

• Em 2016 fomos parceiros no projecto Lisboa Histórica Para Todos, promovido pela 

Cooperativa Milacessos, tendo a Associação Salvador como segundo parceiro. O 

projecto teve o apoio do programa BIP ZIP da Câmara Municipal de Lisboa. A Acesso 

Cultura realizou diagnósticos de acessibilidade em 5 equipamentos culturais na zona 

de Alfama (Museu de Santo António, Museu do Aljube, Museu do Teatro Romano, 

Museu do Fado e Panteão Nacional) e colaborou na elaboração dos guias turísticos. 

Estava previsto ainda realizar formação em atendimento a pessoas com deficiências 

visuais ou Surdas, mas a entidade que liderou o projecto não conseguiu calendarizar a 

mesma dentro do período de execução do projecto. Esta parte, com o acordo do BIP 

ZIP, passa para 2017. O projecto está a ser acompanhado por Maria Vlachou, 

envolvendo ainda os arquitectos Sara Antunes e Mário Ferreira e os nossos 

formadores em atendimento a pessoas com necessidades especiais.  

• O ano de 2016 foi o ano de implementação do projecto Sessões Descontraídas 

(Relaxed Sessions), iniciado em 2015. Foram realizadas três Sessões Descontraídas 

https://www.noticiasaominuto.com/cultura/548956/acesso-a-cultura-promove-jornada-de-reflexao-no-d-maria-ii
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com o apoio da Acesso Cultura: Teatro São Luiz (17 Abr), Teatro Nacional D. Maria II 

(23 Out) e Teatro Maria Matos (30 Out). Foi realizada ainda uma reunião com teatros e 

estruturas artísticas no Porto no dia 4 de Novembro no Teatro Municipal Rivoli. Este 

projecto teve o apoio da Fundação Millennium BCP e foi desenvolvido por Leonel 

Alegre e Maria Vlachou. 

 
 

“Fantástico! Mais uma vez marcam a diferença e fazem avançar as mentalidades.”  
 
“Parabéns. Contam comigo no Alentejo!!! O social precisa do cultural...” 
 
“Ótima ideia as Sessões Descontraídas, e o nome também. Uma coisa que senti falta quando 
tinha os miúdos pequenos era ouvir concertos de música descontraídos... Claro que há 
concertos para crianças, mas normalmente são um pouco infantilizados. E um concerto de 
música clássica...  e porque não ouvir um bom concerto com uma criança pequena? Com as 
crianças pequenas os próprios pais ficam com "mobilidade condicionada". 
 
“Fui várias vezes a concertos grátis no hall do São Carlos com o meu filho quando ele era 
muito pequeno (1-4 anos) anos. Eram concertos um pouco mais informais, e que se houvesse 
qualquer coisa podia sair a meio. Mas era um pouco stressante (fica-se sempre com medo que 
alguém se queixe...). A maior parte dos concertos correu bem e acabaram por ser uma 
experiência gratificante, só tive que sair a meio de um que tinha uma cantora com uma voz 
muito aguda.” 
 
“Parabéns pela iniciativa! Um exemplo, inédito à data, de boas práticas no âmbito da filosofia 
inclusiva no acesso e sucesso de atividades do domínio cultural. Exerço funções docentes, 
com alunos com Necessidades Educativas Especiais, num agrupamento de escolas no 
concelho de Sesimbra. Testemunho a importância e valorização do trabalho com alunos com 
perfil de funcionalidade diferenciado, constatando maior e melhor participação no papel de 
cidadãos ativos na comunidade. Relembro que as parcerias efetivas entre as organizações, 
entidades, associações... (de caráter público, privado e/ou social) são fundamentais na 
divulgação e implementação de ações que visam a inclusão social. Obrigada, Ana Sousa” 
 
“É mesmo bom quando podemos frequentar os mesmos espaços das outras pessoas sem 
medo de estar a incomodar. Eu arrisco e levo a minha filha para todo o lado, até porque tenho 
a sorte de ela muitas vezes passar ‘despercebida’. Mas já passei por situações complicadas e 
sei o que é para uma mãe que tem um filho imprevisível a nível de comportamento ousar sair 
com ele. Saber que se é bem vindo e que as manifestações inesperadas dos nossos filhos não 
causam problema é uma importante ajuda para os trazer para a rua e os fazer conviver com as 
outras pessoas. Há muitas pessoas, demasiadas pessoas,  fechadas em casa por serem 
diferentes.” 
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Nas notícias 
 

Antena 2, Sessões Descontraídas (a partir de 102´30´´) 

Público, Actores como os outros, numa sessão não como as outras 
Correio da Manhã, Sessões descontraídas" levam o teatro a crianças e jovens com 

necessidades especiais 

Sapo, Sessões descontraídas" levam o teatro a crianças e jovens com necessidades 

especiais 

Destak, Sessões descontraídas" levam o teatro a crianças e jovens com necessidades 

especiais 

 

 

Reunião de preparação da Sessão Descontraída, Teatro São Luiz, Abril 2016. 

 

• Dois projectos obtiveram financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian: 

1. Publicação “Migração, inclusão e diversidade cultural: o papel do sector 

cultural”:  

A União Europeia e o Estado Português procuram formas de lidar adequadamente 

e eficazmente com a migração e a crise dos refugiados. No entanto, a Cultura não 

integrou o grupo de trabalho para a Agenda Europeia da Migração, criado pelo 

Governo Português no ano passado. Se o que se pretende é a inclusão (mais do 

que a integração) dos migrantes e refugiados nas sociedades de acolhimento, a 

Acesso Cultura não consegue imaginar de que forma este processo poderá ter 

êxito sem o envolvimento e contributo do sector cultural, algo que foi transmitido na 

nossa reunião com o Ministério da Cultura em Julho 2016. 

Acreditamos que é através da Cultura que se promove o conhecimento do ‘Outro’ e 

a sua humanização, o diálogo, a tolerância, o respeito. Neste contexto, a Acesso 

http://www.rtp.pt/play/p2378/e234911/imperio-dos-sentidos
https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/a-memoria-e-a-liberdade-de-ser-da-crinabel-encerram-30-anos-no-teatro-nacional-1748593
http://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/sessoes-descontraidas-levam-o-teatro-a-criancas-e-jovens-com-necessidades-especiais-repeticao
http://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/sessoes-descontraidas-levam-o-teatro-a-criancas-e-jovens-com-necessidades-especiais-repeticao
http://24.sapo.pt/noticias/nacional/artigo/sessoes-descontraidas-levam-o-teatro-a-criancas-e-jovens-com-necessidades-especiais_21445517.html
http://24.sapo.pt/noticias/nacional/artigo/sessoes-descontraidas-levam-o-teatro-a-criancas-e-jovens-com-necessidades-especiais_21445517.html
http://www.destak.pt/artigo/283232-sessoes-descontraidas-levam-o-teatro-a-criancas-e-jovens-com-necessidades-especiais-repeticao
http://www.destak.pt/artigo/283232-sessoes-descontraidas-levam-o-teatro-a-criancas-e-jovens-com-necessidades-especiais-repeticao
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Cultura quer contribuir para colmatar esta lacuna e dar aos profissionais do sector 

cultural conhecimentos e ferramentas que lhes possam permitir reflectir sobre a 

situação que enfrentamos actualmente, e concretamente sobre o seu próprio 

papel, e, consequentemente, desenvolver programas e acções que possam dar 

resposta às preocupações e necessidades da sociedade portuguesa e dos recém-

chegados. 

A publicação que irá resultar deste projecto irá incluir um manual de boas práticas 

(tradução do manual criado pela Associação Alemã de Museus), entrevistas, 

contactos úteis, referências bibliográficas e outras. Neste projecto, contamos com o 

trabalho dos associados Ana Braga, Ana Carvalho, Hugo Sousa e Maria Vlachou. 

 

2. Jornadas “Além do físico: promoção da reflexão sobre as barreiras à 

participação cultural” 

Através de toda a sua actividade – cursos, debates, conferências anuais, estudos e 

publicações – a Acesso Cultura procura promover a reflexão e o debate acerca do 

conceito de acessibilidade. Procura criar uma maior consciência em relação ao que 

falta fazer quanto ao acesso físico, mas também introduzir os conceitos de 

acessibilidade social e intelectual, igualmente significativos. Num sector que se 

habituou a pensar e a afirmar que em Portugal não existe interesse pela cultura ou 

que os Portugueses são pouco cultos, é urgente que os agentes culturais passem 

a ter uma visão mais holística do que constitui ‘acessibilidade’ e tenham 

consciência das barreiras, sociais e intelectuais, que os próprios criam no acesso à 

cultura. 

As jornadas de sensibilização serão realizadas em todas as Comunidades 

Intermunicipais do país (excepto Lisboa e Porto) e nas duas regiões autónomas. O 

projecto garante a realização de uma sessão em cada uma destas regiões. Na fase 

da preparação (criação de base de contactos e divulgação) contamos com o 

trabalho dos associados Hugo Sousa e Maria Vlachou e ainda das voluntárias Ana 

Sofia Nunes, Andreia Sousa, Inês Oliveira, Natália Rocha, Rita Guerra. Na 

realização da jornadas contaremos com a colaboração dos associados Ana Braga, 

Dália Paulo, Joaquim Jorge, Maria Vlachou. 

Ambos estes projectos iniciaram-se em Outubro de 2016 e continuam até final de 2017. 

 

• No seguimento de uma reunião com a Direcção-Geral das Artes, e a pedido desta, a 

Acesso Cultura estudou as formas como as questões de acessibilidade são inseridas 

nos concursos de apoio às artes pelas suas congéneres estrangeiras. Com base nisto, 

preparou-se uma proposta para a integração das questões de acessibilidade também 

nos concursos em Portugal, que será apresentada à DgArtes em data a combinar. 

Neste projecto, estiveram envolvidos Hugo Sousa e Maria Vlachou. 
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7. Reuniões para a apresentação da Acesso Cultura, promoção de 

parcerias e desenvolvimento de projectos 

 

Reunião com vários teatros e companhias do Norte a propósito das Sessões Descontraídas, Teatro 

Municipal Rivoli, Novembro 2016. 

 

 

15 Fev  

Reunião com Arca Formação e Consultoria. Discussão de proposta sobre candidatura. 

31 Mar 

EGEAC: Planeamento de futuras acções. 

8 Abr 

Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado: Apresentação da AC. 

2 Jun 

Apresentação da AC à nova Directora-Geral do Património Cultural, Paula Silva; ponto da 

situação em relação a questões abordadas com a direcção anterior, nomeadamente: a falta de 

cumprimento da Lei da Acessibilidade por museus que integram a Rede Portuguesa de 

Museus; o Despacho relativo à fotografia nos museus e monumentos; o Despacho relativo à 

bilhética e ao conceito de “família” nele introduzido. 

1 Jul 

Apresentação da AC ao novo Director do Museu de Marinha. 

8 Jul 

Reunião na Casa Fernando Pessoa a propósito do novo projecto de museografia. 
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14 Jul 

Apresentação da AC à Assessora do Ministro da Cultura, Inês Freitas. 

Apresentação da AC à Directora da Cultura da Santa Casa da Misericórdia, Margarida 

Montenegro. 

22 Jul 

Reunião com o Teatro Maria Matos a propósito de uma colaboração no âmbito de um projecto 

europeu. 

20 Set 

Reunião no Padrão dos Descobrimentos a propósito da nova exposição. 

27 Set 

Apresentação da Acesso Cultura à Directora-Geral das Artes, Paula Varanda, e propostas de 

parceria. 

25 Out 

Reunião com a Chefe de Divisão das Bibliotecas Municipais de Lisboa, Susana Silvestre. 

25 Out 

Reunião com a Casa da Cerca em Almada. 

2 Dez 

Reunião no Porto com a equipa do projecto europeu Mu.SA, que tem como parceiros em 

Portugal o ICOM Portugal, a Mapa das Ideias e a Universidade do Porto. Foi apresentada a 

perspectiva da nossa associação relativamente às necessidades de formação dos profissionais 

dos museus no que diz respeito aos recursos digitais. Fomos ainda convidados a integrar um 

grupo consultivo de especialistas. 

13 Dez 

Reunião com a Rede AZUL, Rede de Teatros do Algarve, em Faro. 
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8. Intervenções em conferências e encontros 

 

Conferência Imaginarius 365, Santa Maria da Feira, Novembro 2016. 

 

24 Fev 

Comunicação da associada Ana Paula Assunção nos Encontros Documentais, organizados pela 

Rede Concelhia de Bibliotecas de Vila de Rei, na sessão dedicada aos Museus e intitulada Diálogo 

intergeracional – Novos desafios.  

23 Mai 

A convite da Casa da América Latina, a Acesso Cultura, através da sua Directora Executiva 

Maria Vlachou, participou na conferência “O património e as pessoas”. 

28 Mai 

A convite dos organizadores do Algarve Design Meeting, que se realizou em Faro, a Acesso 

Cultura, através da sua Directora Executiva Maria Vlachou, apresentou a comincação “Museus, 

exposições... pessoas?” 

1 Jul 

A Presidente da Direcção, Dália Paulo, aceitou o convite do Instituto Nacional para a 

Reabilitação de integrar a Comissão Técnica do Prémio “Concelho Mais Acessível”. 

15-18 Set 

A Directora Executiva, Maria Vlachou, representou a Acesso Cultura no festival Unlimited em 

Glasgow, a convite do British Council. 

16-17 Set 
A Presidente da Direcção, Dália Paulo, representou a Acesso Cultura no II Fórum Regional 
sobre Empreendedorismo em Turismo Acessível e Social, organizado pela Access Azores na 
ilha do Faial Açores. 
 

http://encontrosdocumentais.blogs.sapo.pt/ao-encontro-dos-nossos-oradores-0-6-15689
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6 Out 
A Directora Executiva, Maria Vlachou, esteve presente na apresentação da programação para 
a infância e juventude do Teatro Nacional D. Maria II, dirigida a professores, e interveio 
brevemente para apresentar as Sessões Descontraídas. 
 
11 Out 
A Presidente da Direcção, Dália Paulo, integrou a Comissão Técnica do Prémio “Concelho 
Mais Acessível”, promovido pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, na categoria III - 
Transportes/ Comunicação/ Tecnologia. 
 
20 Out 
Os associados Henrique Amoedo e Mafalda Freitas representaram a Acesso Cultura no I 
Encontro  de Cultura e Turismo Acessível, realizado no Funchal. Os associados Grupo 
Dançando com a Diferença e Mafalda Freitas foram convidados pela organização para fazer 
comunicações. 
 
5 Nov 
A Vice-Presidente da Direcção, Inês Rodrigues, representou a Acesso Cultura na Conferência 

Imaginarius 365, que teve lugar em Santa Maria da Feira. Este ano, o tema foi “Acessibilidade em 
Festivais Artísticos”. 

 
19 Nov 
A associada Rita Pires dos Santos representou a Acesso Cultura na 1ª edição do Mercado das 
Profissões organizado pela BAD (Bibliotecas, Arquivos e Museus), intitulada “BAD JOBS 2016 - 
Formação e profissão: que futuro?”.  
 
21 Nov 
A Presidente da Direcção, Dália Paulo, representou a Acesso Cultura no III Encontro Anual da 
Rede de Museus do Baixo Alentejo, intitulado “Sem Acessibilidade não há inclusão”. 
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9. Outras intervenções em prol do acesso à cultura / Outras 

participações 

18 Fev  

Resposta da Direcção à pergunta da jornalista da Visão Florbela Alves em relação ao novo 

preçário da Serralves. 

28 Mar 

Assinatura do “Urgent appeal to put culture at the forefront of the European project”, promovido 

pela European Alliance for Culture and the Arts.  

28 Set 

A Acesso Cultura apoiou a proposta do Centro de Arqueologia de Almada, no âmbito das 

sessões públicas do Congresso de Almada, para que a Câmara Municipal de Almada financie a 

cada aluno do ensino básico (do 1º ao 9º ano) do concelho uma deslocação de autocarro por 

ano para usufruir da oferta cultural (museus/património, artes performativas, artes 

plásticas/decorativas, etc…) do concelho de Almada. 

http://congressoalmada.m-almada.pt/congresso-almada/57d2d91b220c1a9a007daeba  

18 Out 

Entrevista para o grupo Dinâmia do ISCTE a propósito do trabalho “Estratégias para a Cultura 

em Lisboa”, encomendado pela Câmara Municipal de Lisboa. 
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10. Presença em encontros e eventos 

21 Jan 

Inês Rodrigues, Vice-Presidente, participou no I Encontro da Associação Plano i - Diálogos sobre a 

Igualdade e a Inclusão, na Atmosfera M, no Porto. Fotografias: http://on.fb.me/23zT39v 

 

25 Jan 

Inês Rodrigues, Vice-Presidente, assistiu a “Estudo de caso: A tragédia dos Refugiados e a resposta 

internacional”, Sessão integrada no ciclo de conferências “Tendências globais 2030: Os Futuros de 

Portugal”, na Fundação de Serralves. 

Serralves http://bit.ly/1Q15wcp 

 

31 Jan 

Inês Rodrigues, Vice-Presidente, e a associada Cláudia Almeida assistiram à sessão de 

apresentação dos Clubes de Apoio à Inclusão, Clubes de Voluntários, na Fnac do Gaiashopping. 

Trata-se de um projecto galardoado com o Prémio BPI Capacitar 2014, que pretende ser um 

contributo para a efetiva inclusão e participação de crianças e jovens com deficiência ou 

incapacidade no contexto escolar. 

 

1 Fev 

Inês Rodrigues, Vice-Presidente, visitou as instalações da Places4All no Porto. 

 

3 Mar 

A associada Cláudia Almeida assistiu à palestra Autismo e o The Son-Rise Program, promovido pela 

Associação Vencer Autismo, Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia. 

 

17 Mar 

As associadas Margarida Camacho e Ana Margarida Camacho participaram na visita guiada à 

exposição Arte Inclusiva.Com, a convite da coordenadora da Arte Inclusiva, Ester Vieira. A 

exposição apresentava todo o percurso da arte inclusiva na Madeira nos últimos 30 anos. 

 

31 Mar 

Inês Rodrigues, Vice-Presidente, e a associada Cláudia Almeida assistiram à estreia do 

documentário “Olhar para cima – Arte em contexto prisional” realizado por Patrícia Poção. Integrado 

no ciclo “Arte e Cidadania – Diálogos em Contexto Prisional”, que celebra o percurso de trabalho da 

PELE neste contexto desde 2009. Espaço Mira, Porto. 

 

22 Abr 

Cláudia Almeida, Tesoureira, participou no II Encontro da Associação Portuguesa de Casas-

Museu, que acontece na Casa-Museu Abel Salazar (Matosinhos). 

 

 
 

 

 

http://on.fb.me/23zT39v
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11. Divulgação 

 

1. A Semana Acesso Cultura continua a ser um momento em que a Associação 

ganha visibilidade junto da sociedade em geral e não apenas junto dos 

profissionais do sector, sendo este um dos principais objectivos da sua realização 

(ver referências no ponto 3. Semana Acesso Cultura). 

2. A conferência anual é outro momento de visibilidade, sendo que este ano houve a 

novidade do anúnio do Prémio Linguagem Simples (ver referências no ponto 4. 

Conferência Anual). 

3. A nossa mailing list cresce todos os dias, assim como o número de seguidores das 

redes sociais (Facebook, Twitter, LinkedIn). 

4. Por ocasião dos 3 anos de existência da Acesso Cultura, produzimos a publicação 

Acesso Cultura 2013-2016: o que mudou? com o objectivo de mostrar a 

diversidade das nossas acções e o impacto das mesmas. A publicação está 

disponível online em português e em inglês e foram feitos alguns exemplares em 

papel apenas em português. 

 

A propósito da publicação 

“Felicito vivamente o trabalho realizado em prol da acessibilidade nos museus e noutros 

equipamentos culturais. As sementes que têm lançado são de importância extrema, 

verdadeiramente transformadoras e inspiradoras.”  

“Votos de continuação de bom trabalho em 2017 e de resultados surpreendentes!“ Cláudia 

Freire 

“Um extraordinário trabalho da Acesso Cultura. Que é uma referência de Excelênciae de 

abertura de novos horizontes, para todos Nós. Um contributo que já tem um lugar na história 

da museologia e da gestão do património (não apenas em Portugal). E que continuará a fazer 

germinar as sementes que tem lançado. Basta falar com os inúmeros Colegas, de Norte a Sul, 

https://acessoculturapt.files.wordpress.com/2014/03/acesso-cultura_2013-2016_web11.pdf
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para o constatar. Muito Obrigado pelo Documento. A Toda a Equipa que constrói a Acesso 

Cultura, Bem Hajam.” Pedro Manuel-Cardoso” 

“Feliz Ano Novo e que tenham fermento suficiente para continuar a crescer bem.” Maria José 

Clarinha 

“Como sempre, uma mensagem forte, positiva e inspiradora. Como todo o Vosso trabalho que 

tanto admiro. Um sincero e sentido OBRIGADA por tudo que têm feito que tanto nos tem 

ajudado a evoluir para onde deveremos vir a estar o mais brevemente possível: no estado em 

que o serviço público que oferecemos é de facto acessível a todos, permitindo a fruição de 

cultura a todo o tipo de público. Que em 2017 continuem com todo esse profissionalismo, 

dedicação e entrega e que haja muitos mais sorrisos a ganhar.” Francisca Carneiro 

“Excelente trabalho: profissional e humano. TOP!” Ana Garcia 

“Muito obrigada e Parabéns pela publicação partilhada bem como por todos os feitos 

alcançados. Que 2017 seja pleno de conquistas e de realizações felizes!” Ondina Camilo  

“Agradeço pelo envio da publicação e mais uma vez quero “parabenizar” a todos, como dizem 

os brasileiros (risos), pela conclusão e apresentação de mais um produto do vosso trabalho. 

Fico mesmo emocionado e grato por poder acompanhar cada passo, cada conquista e todo o 

cuidado existente para que toda a informação gerada no âmbito da Acesso Cultura possa, 

realmente, chegar ao maior número de pessoas possível. Tenho ainda que confessar que 

“morro de inveja” com a clareza e simplicidade dos dados que nos apresentam e a forma de 

enquadrá-los num design muito próprio que já identifica a Acesso Cultura. Parabéns, mais 

uma vez. Feliz por poder estar ao vosso lado como Associado Individual e também por, neste 

momento, representar o Dançando com a Diferença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.” Henrique 

Amoedo 

“A publicação está muito bem feita! Tanto do ponto de vista dos conteúdos curtos e apelativos 

e não posso deixar de mencionar o design e imagens. Mas o melhor mesmo é fazer parte da 

Acesso Cultura!” Catarina Medina 

“Já li tudo e gostei muito! É fantástico o que têm conseguido... Têm todas as razões para 

estarem orgulhosas e felizes com o vosso trabalho! Se dúvida são uma "lufada de ar fresco" 

neste meio dos museus, abrindo caminhos e mentalidades e inspirando as pessoas para 

novas formas de comunicação e de estar na cultura. Parabéns e a continuação do excelente 

trabalho! Bem hajam!” Paula Leandro 
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12. Fontes de receita e financiamento 

• A actividade da Acesso Cultura sustenta-se graças ao trabalho pro bono e voluntário de 

associados e não-associados. A única actividade auto-sustentável são os cursos de 

formação.  

• A Direcção Regional de Cultura do Norte atribuiu um apoio financeiro (recebido em 

2015) para a realização do curso “Serviços Educativos: pontes de acesso” em 

Bragança. 

• A Direcção Regional de Cultura do Alentejo atribuiu um apoio financeiro para a 

realização em Évora, em 2017, dos cursos “Websites e Documentos Digitais 

Acessíveis” e “Comunicação Acessível: design de comunicação e linguagem simples”. 

• A Câmara Municipal de Montemor-o-Novo apoiou a realização do curso “Comunicação 

Acessível: design de comunicação e linguagem simples” naquela cidade. 

• A Fundação Millennium BCP atribuiu apoios financeiros para a organização das 

Sessões Descontraídas e para o serviço de tradução simultânea na nossa conferência 

anual (ver referência no ponto 6. Projectos). 

• O British Council apoiou financeiramente a realização da jornada “Acessibilidade: uma 

questão de gestão” no Teatro Nacional D. Maria II (ver referência no ponto 6. 

Projectos). 

• Dois projectos foram financiados pela Fundação Calouste Gulbenkian (ver referência 

no ponto 6. Projectos). 

 

 

13. Protocolos de colaboração 
 

No dia 11 de Novembro, no final do Encontro Transfronteiriço de Profissionais de 

Museologia em Sevilha, a Acesso Cultura assinou um protocolo de colaboração com a 

AMMA - Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía. 
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14. Parcerias 

As parcerias com outras entidades, públicas e privadas, têm sido fundamentais na prossecução 

dos nossos objectivos, mas também para o alargamento da nossa visibilidade e actuação.   

APELA – Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica 

Arquivo Distrital do Porto 

BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas 

Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner, Loulé 

Biblioteca Pública de Évora 

British Council 

Câmara Municipal de Bragança 

Câmara Municipal de Loulé 

Câmara Municipal de Montemor-o-Novo 

Casa das Artes, Tavira 

Casa Fernando Pessoa, Lisboa 

Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, Bragança 

CERCIMOR, Montemor-o-Novo 

Direcção Regional de Cultura do Alentejo 

Direcção Regional de Cultura do Norte 

Espaço MIRA Forum, Porto 

Fórum Eugénio de Almeida, Évora 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 

Fundação Millennium BCP, Lisboa 

Ginásio Clube de Faro 

Museu das Comunicações, Lisboa 

Museu das Marionetas do Porto 

Museu dos Transportes e Comunicações, Porto 

Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, Lisboa 

Museu Nacional Soares dos Reis, Porto 

Livraria Fonte das Letras, Évora 

Ordem dos Arquitectos Secção Regional Norte 
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Sociedade Recreativa de Progresso Olhanense, Olhão 

Tear – Espaço das Artes, Lisboa 

Teatro das Figuras, Faro 

Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa 

 

“A Íris Inclusiva, uma IPSS com sede em Viana do Castelo cuja 

missão é promover a inclusão social das pessoas cegas e com 

baixa visão, tem acompanhado com elevado interesse o percurso 

da Acesso Cultura, quer porque nos identificamos fortemente com 

a vossa missão, quer porque temos alguns interesses e 

conhecimentos comuns, quer ainda porque reconhecemos grande 

mérito ao caminho que têm conseguido trilhar num tempo de vida 

ainda tão curto.” 

 



 

33 

 

15. Voluntariado 

O contributo dos voluntários tem sido fundamental para a Acesso Cultura desenvolver com 
eficiência e eficácia a sua actividade.  
 
Em 2016, a Acesso Cultura contou com o apoio dos seguintes voluntários: 
Ana Sofia Nunes 

André Coelho (Realizasom) 

Ângela Carvalho e Jorge Oliveira 

Carolina Coutinho Pereira 

Carolina Galtarossa 

Catarina Cerdeira 

Gabriela da Rocha 

Hugo Sousa 

Iolanda Pereira 

Luís Filipe Santiago 

Martha Punter 

Mike Santos 

Rita Pires dos Santos 

Sérgio Henriques 

Teresa Crespo 

Teresa Pinheiro 

 
 

16. Trabalho pro bono 

A Acesso Cultura contou com o trabalho pro bono de: 

Mafalda Sebastião - Consultoria Jurídica 

Maria Vlachou – Direcção Executiva 

Rui Belo – Design Gráfico 

Teresa Barroso – Contabilidade 

 

Outros trabalhos realizados em regime pro bono 

 

Coordenação da pubicação “Partilhando a Responsabilidade”: 

Ana Carvalho 

Júri Prémio Acesso Cultura: 

Ana Garcia, Graça Santa Bárbara, Marta Silva 

Júri Prémio Acesso Cultura – Linguagem Simples: 
Cláudia Camacho, Rita Caré, Sandra Fisher-Martins 
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17. Associados 

• Foram admitidos 23 novos associados.  

• Desvincularam-se 8 associados. 

• A 31 de Dezembro de 2016, o número de associados activos era 116. 

 

18. Plano Estratégico e Regulamento interno 

• Passados três anos da constituição da Acesso Cultura, foi feita a revisão do seu Plano 

Estratégico. O novo plano estratégico reporta aos anos 2016-2018. 

• De acordo com o estipulado Plano de Actividades 2016, foi submetida a candidatura 

para a obtenção da certificação da Acesso Cultura como “Entidade de utilidade pública” 

e “Entidade de Mérito Cultural”. 

• Na Assembleia-Geral de Fevereiro 2016 foi votado o regulamento interno. 


