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1. Formação

Curso Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais,
Teatro Nacional D. Maria II
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. Procuramos permanentemente melhorá-los, repensá-los ou
identificar novas temáticas em relação às quais os profissionais do sector manifestam
interesse.
Em 2017 foram realizados os seguintes cursos:
•

Websites acessíveis (especial para webdesigners)
Formador: Norberto Sousa
Porto, Museu Serralves, 16 Jan | 10 participantes

•

Websites e documentos digitais acessíveis
Formador: Norberto Sousa
Évora, Direcção Regional de Cultura do Alentejo, 30 Jan | 25 participantes
Funchal, Casa-Museu Frederico de Freitas, 20 Fev | 24 participantes

•

Direito de autor e domínio público
Formador: Nuno Sousa e Silva
Porto, Biblioteca Municipal Almeida Garrett, 16 Fev | 30 participantes

•

Comunicação acessível: design de comunicação e linguagem simples
Formadores: Filipe Trigo e Maria Vlachou
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Lisboa, Museu das Comunicações, 13 Mar | 27 participantes
Évora, Direcção Regional de Cultura do Alentejo, 5 Jun | 31 participantes
•

Atendimento a pessoas com necessidades especiais
Formadores: (Porto) Lia Ferreira, Ana Maria Magalhães, Paula Azevedo, Célia
Sousa; (Lisboa) Peter Colwell, Maria José Lorena, Associação Portuguesa de
Surdos, Célia Sousa
Porto, Museu Nacional Soares dos Reis, 20 e 27 Mar | 35 participantes
Lisboa, Teatro Nacional D. Maria II, 15 e 22 Maio | 17 participantes

•

Serviços educativos: pontes de acesso
Formadores: (Lisboa) Inês Bettencourt da Câmara, Elisabete Paiva, Sara Barriga,
Ana Rita Canavarro, Susana Menezes; (Porto) Denise Pollini, Fátima Alçada,
Samuel Guimarães, Susana Menezes
Lisboa, Museu das Comunicações, 27 e 28 Mar | 24 participantes
Lisboa, Museu das Comunicações, 5 e 6 Jun | 25 participantes
Porto, Centro Português de Fotografia, 13 e 14 Nov | 29 participantes

•

Seminário “O público, o nosso melhor aliado: comunicação e desenvolvimento
de públicos”
Formador: Raul Ramos
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 4 e 5 Dez | 36 participantes
Lisboa, CCB, 12 e 13 Dez | 41 participantes

Além destes cursos abertos, foram realizadas as seguintes formações internas:
•

Atendimento a pessoas com necessidades especiais
Teatro Nacional São João, 21 e 28 Jan | 28 participantes
(Formadores: Paula Azevedo, Associação Laredo)
EGEAC, Casa Fernando Pessoa, 23 e 24 Jan | 42 participantes
Teatro Maria Matos, 11 e 18 Jul | 14 participantes
(Formadores: Peter Colwell, Maria José Lorena, Federação Portuguesa das
Associações de Surdos, Célia Sousa)

•

Comunicação acessível: design de comunicação e linguagem simples
Formadores: Filipe Trigo, Maria Vlachou
Museu da Presidência, 8 e 15 Mai | 18 participantes
Câmara Municipal de Lagoa, Açores, 26 Jun | 33 participantes

•

Direito de autor e domínio público
Formadora: Mafalda Sebastião
Câmara Municipal de Torres Vedras, 27 Mai | 20 participantes

•

Serviços educativos: pontes de acesso
Formadoras: Inês Bettencourt da Câmara, Sara Barriga, Filipa Barriga
Câmara Municipal de Loulé, 12 e 19 Jun | 18 participantes

•

Comemoração dos 20 anos da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão
Serviços Educativos: pontes de acesso | Linguagem Simples
Formadores: Samuel Guimarães, Maria Vlachou
Fundação Cupertino de Miranda, 29 e 30 Nov | 25 participantes
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Comentários dos formandos
Websites acessíveis (especial webdesigners e webdevelopers)
“Apreciei o facto do formador ser invisual e desta forma demonstrar as verdadeiras
dificuldades na acessibilidades de sites. E gostei da forma clara e prática da matéria dada.”
“(...) na concretização de projetos, devemos, com planeamento e que nem sempre aumenta o
volume de trabalho, ter em consideração as pessoas com necessidades especiais.”
Direito de Autor e Domínio Público
“Achei que estava por dentro deste assunto, mas percebi que o que sabia era muito pouco.”
“Gostei de formador, tinha boas capacidades de comunicação, que tornaram a temática
cativante e interativa, permitindo uma boa transmissão de conteúdos não apenas na sua
componente teórica, mas também em contextos práticos e até sugeridos pelos participantes o
que permitiu esclarecer diferentes tipos de dúvidas e assim tirar bastante partido do tema e do
formador.”
Comunicação Acessível
“Levo comigo a importância de trabalhar em equipa, com pessoas de diferentes áreas e a
questionar sempre como e para quem estamos a comunicar.”
“Gostei da experiência dos formadores e diversidade de exemplos apresentados; de se terem
discutido bons e maus exemplos, numa enorme variedade de situações/formatos; do ambiente
descontraído e abertura para dúvidas e pequenos momentos de discussão.”
Atendimento a pessoas com necessidades especiais
“Aproveito a oportunidade para vos dar os parabéns pela qualidade dos formadores. A forma
como nos ajudam a desconstruir alguns mitos, os exemplos de vida e a jovem Diana era uma
doçura. Faltam-me palavras para vos assinalar a importância da vossa formação. E o quanto
inspiradora poderá ser. Muito obrigado.”
Serviços educativos
“Agradeço muitíssimo a forma competente, alegre e carinhosa como foi conduzida a formação.
A equipa da Acesso Cultura tem esse diferencial de ter a dimensão humana muito presente de
forma que torna tangíveis os valores da associação.”
“Novas formas de ver, de pensar, de realizar!”
“Levo comigo Inspiração; mais conhecimento; contactos.”

Nas notícias:
Diário de Notícias, Conteúdos acessíveis a todos com formação da Acesso Cultura (curso
sobre websites acessíveis no Funchal)
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2. Debates públicos

Debate Acesso Aberto | Open Access, Olhão
A Acesso Cultura organiza debates abertos aos profissionais do sector cultural e a todas as
pessoas interessadas para podermos reflectir em conjunto sobre questões ligadas à
acessibilidade – física, social e intelectual – que têm um impacto no nosso trabalho e na nossa
relação com pessoas com variados perfis. Os resumos dos debates encontram-se disponíveis
no nosso website. Os debates realizam-se em Évora, Lisboa, Porto e numa cidade algarvia. O
debate de Junho contou também com a participação da cidade de Braga.
Os debates têm início às 18h30 e a entrada é livre. Em 2017, discutimos dois temas novos, em
Abril e em Junho. Demos ainda continuidade, em Fevereiro e em Novembro, à discussão
acerca de dois temas já explorados no passado (estes foram seleccionados após uma consulta
pública realizada em Novembro 2016).
Em Lisboa e no Porto, os debates tiveram interpretação em Língua Gestual Portuguesa,
resultado de parcerias com a Escola Superior de Educação de Setúbal e com a Associação
Laredo.
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21 FEV
Continuação… Fora de portas: e quem não pode vir ter connosco?
Tema inicialmente abordado em Março 2014
Évora, Lisboa, Faro, Porto
18 ABR
Dizer o indizível para quê?
A propósito do tema do Dia Internacional dos Museus 2017, “Museus e histórias contestadas:
dizer o indizível em museus”
Évora, Lisboa, Portimão, Porto
20 JUN
Acesso aberto / Open Access
Braga, Évora, Lisboa, Olhão, Porto
21 NOV
Continuação… O que é o elitismo na cultura?
Tema inicialmente abordado em Novembro 2016
Évora, Lisboa, Faro, Porto

Nas notícias
Porto Canal, Ciclo de debates “Fora de Portas – e quem não pode vir ter connosco” promovido
pela Acesso Cultura
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3. Semana Acesso Cultura

Notícia sobre o Portas Abertas na imprensa madeirense.
A 4ª edição da Semana Acesso Cultura foi realizada nos dias 19 a 25 de Junho. Manteve-se o
formato dos anos anteriores
•

Prémio Acesso Cultura – ver em 5. Prémios Acesso Cultura

•

Portas Abertas – Participaram 41 entidades.

•

Debate – ver em 2. Debates Públicos

•

Desafio “É possível captar a acessibilidade? – não houve participações

Este ano, juntámos a apresentação da publicação “A inclusão de migrantes e refugiados: o
papel das organizações culturais” (ver em 7. Projectos).
A Semana Acesso Cultura continua a ser o momento mais visível da nossa associação, graças
à projecção que a comunicação social dá a este evento.
Nas notícias:
Antena 1, Entrevista de Dália Paulo no “Portugal em Directo”
RTP, Semana Acesso Cultura abre portas de instituições culturais e entrega prémios
CM Jornal, Semana Acesso Cultura abre portas de instituições culturais e entrega prémios
RTP, Prémio Acesso Cultura Acessibilidade Integrada para o Museu do Dinheiro
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CM Jornal, Prémio Acesso Cultura Acessibilidade Integrada para o Museu do Dinheiro
Diário de Notícias, Prémio Acesso Cultura Acessibilidade Integrada para o Museu do Dinheiro
Banco de Portugal, Prémio Acesso Cultura distingue o Museu do Dinheiro pela Acessibilidade
Integrada
Abril Abril, Premiar o Acesso à Cultura
Pporto, Atribuição dos Prémios Acesso Cultura
Porto Canal, Porto conquista três Prémios Acesso Cultura
Artecapital, 4ª edição da Semana Acesso Cultura
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4. Conferência anual

Conferência anual Acesso Aberto | Open Access
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

A conferência anual foi realizada no dia 16 de Outubro na Fundação Calouste Gulbenkian em
Lisboa. A comissão organizadora foi composta por Ana Braga, Helena Barranha e Maria Vlachou.
Participaram 130 pessoas, ou seja, tivemos mais uma vez casa cheia.
Aos participantes foi distribuído gratuitamente o livro “Sharing is Caring”, disponibilizado pela nossa
keynote speaker, e editora do livro, Merete Sanderhoff.

Comentários dos participantes
“Foram momentos muito enriquecedores, num debate pertinente com ótimas ideias e projetos!”
“Inscrevi-me por ter interesse em alguns temas tratados e as expectativas eram medianas. No
entanto fiquei muito surpreendida pela positiva pois trouxe várias ferramentas para explorar e
utilizar. Isto aconteceu porque os oradores fizeram apresentações muito interessantes e muito
contextualizadas com a realidade das instituições museológicas, não se limitando a palestras
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teóricas e demasiado rebuscadas.”
“Aprofundar conhecimento neste tema tão específico e clarificar dúvidas que sempre persistem ao
longo do tempo. Não é um tema fácil, pelo que não é fácil receita para o tratamento do assunto.
Serão conferências desta natureza que poderão alargar horizontes permitindo no futuro o
verdadeiro acesso aberto. Muito há ainda a fazer em Portugal nesta matéria, mas estamos no bom
caminho (penso eu).”
“O grande objectivo da conferência para mim era entender melhor as questões do acesso aberto e
do domínio publico. Fui totalmente esclarecida.”
“Não sei se me fez falta alguma coisa no dia de ontem... mas fez-me sentir falta de fazer melhor.”
“Obrigada por continuarem a trazer temas tão importantes e conhecimento tão fresco relacionado
com as nossas vidas.”
“Ficaram muitos aspetos por debater sobretudo se atendermos às questões: acesso a dados sem
imagem, preservação digital, caraterísticas dos repositórios, proteção de dados pessoais, direitos
de autor, direitos de exibição, direitos de utilização e direitos de reutilização em diferentes
ambientes (redes sociais, fins culturais, de investigação e comerciais). Faltou também
contextualizar as diferentes realidades culturais: museus bibliotecas e arquivos são entidades
culturais mas com especificidades muito próprias. Basta ver que existe um quadro legal para cada
tipo de entidade! E foi nesta medida que o Acesso Aberto não foi abordado superficialmente. Os
diferentes casos apresentados careciam de mais tempo para análise e debate.”
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5. Prémios Acesso Cultura

Cerimónia de Atribuição do Prémio Acesso Cultura 2017
Biblioteca Municipal de Marvila, Lisboa
Prémio Acesso Cultura
Acesso Cultura pretende distinguir, divulgar e promover entidades (privadas, públicas,
cooperativas, associações e outras) e projectos que se diferenciam pelo desenvolvimento de
políticas exemplares e de boas práticas na promoção da melhoria das condições de acesso –
nomeadamente físico, social e intelectual – aos espaços culturais e à oferta cultural, em
Portugal. Pretende ainda criar exigência junto dos públicos, com vista à melhoria da
acessibilidade, assumida como um todo.
Em 2017, os membros do júri foram: Dália Paulo (Presidente da Direcção da Acesso Cultura);
Maria José Lorena (Fundação LIGA); Marco Paiva (Actor, Encenador, CRINABEL Teatro).
Foram atribuidos os seguintes prémios e distinções:
•

Prémio Acesso Cultura – Acessibilidade Integrada: Museu do Dinheiro

•

Prémio Acesso Cultura – Acessibilidade Física: Câmara Municipal do Porto, Projecto
“Sistemas de Itinerários Acessíveis

•

Prémio Acesso Cultura – Acessibilidade Intelectual (ex aequo): Associação Histórias
para Pensar, Projecto “Mãos que cantam”; e ANACED – Associação Nacional de Arte e
Criatividade de e para Pessoas com Deficiência
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•

Prémio Acesso Cultura – Acessibilidade Social: Câmara Municipal do Porto, Projecto
“Cultura em Expansão”

•

Menções honrosas
Câmara Municipal da Batalha, Aldeia Pia do Urso (Acessibilidade Física)
Museu de Lisboa, Projecto “Nós por Todos” (Acessibilidade Intelectual)
Teatro Nacional de São João, Um Teatro Para Todos (Acessibilidade Social)

Prémio Acesso Cultura – Linguagem Simples

Cerimónia de atribuição do Prémio Acesso Cultura - Linguagem Simples
Padrão dos Descobrimentos, Lisboa
A Acesso Cultura, desde a sua fundação, tem procurado promover a reflexão e as boas
práticas na comunicação escrita, tanto no que diz respeito à relevância da informação para os
destinatários finais, como no que diz respeito ao uso de linguagem simples, acessível. O
Prémio Acesso Cultura – Linguagem Simples, atribuído pela primeira vez em 2017, é um
prémio de reconhecimento que vem complementar este esforço, procurando criar uma
motivação adicional para estudar, implementar e dar a conhecer as boas práticas.
Em 2017, o júri foi composto por: Cláudia Camacho (Curadora); Sandra Fisher Martins
(Directora da Claro); Rita Caré (Comunicação da Ciência).
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O prémio foi atribuído ao Maria Matos Teatro Municipal pelo texto de divulgação do
espectáculo “A Caminhada dos Elefantes”. Houve ainda uma menção honrosa para o Museu
de Évora.
Nas notícias:
Revista Braille, Temos a tendência e confundir o simples com o simplista
Porto Canal, Prémio Linguagem Simples para texto de divulgação do Teatro Maria Matos
Correio da Manhã, Prémio Linguagem Simples para texto de divulgação do Teatro Maria Matos
Destak, Prémio Linguagem Simples para texto de divulgação do Teatro Maria Matos
IGAC – Inspecção Geral das Actividades Culturais, Apelo à linguagem simples
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6. Prestação de serviços

Materiais em Braille da Casa Fernando Pessoa, Lisboa
•

Consultoria Direcção-Geral do Patrimínio Cultural: implementação do Instagram.

•

Consultoria Casa Fermando Pessoa: projecto arquitectónico, nova museografia,
linguagem simples (textos das exposições e do novo website), implementação das
visitas guiadas com audiodescrição.

•

Consultoria Maria Matos Teatro Municipal: avaliação qualitativa da programação
Utopias.

•

Consultoria Padrão dos Descobrimentos: linguagem simples (exposição temporária
“Racismo e Cidadania), implementação das visitas guiadas com Língua Gestual
Portuguesa e com Audiodescrição.
“Venho agradecer o cuidado que tiveram com a recepção e
acompanhamento do grupo da ARP na visita que vos fizemos no
passado domingo. A audiodescrição foi exemplar e o conteúdo da
exposição absolutamente imperdível!”
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•

Consultoria Museu Nacional Ferroviário: diagnóstico de acessibilidades; preparação da
candidatura ao programa do Turismo “All for All”

•

Consultoria Festival Internacional de Marionetas do Porto: implementação das sessões
descontraídas e espectáculos com audiodescrição e Língua Gestual Portuguesa.

•

Consultoria Doclisboa: implementação das sessões descontraídas

•

Consultoria Fundação Serralves: preparação da candidatura ao programa do Turismo
“All for All”
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7. Projectos

Jornada Além do Físico: Barreiras à Participação Cultural
Cine-Teatro Grandolense

•

Em 2017 deu-se por finalizado o 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.

•

Com o apoio do Programa de Desenvolvimento Humano da Fundação Calouste
Gulbenkian, foram realizados dois projectos:
A publicação “A inclusão de migrantes e refugiados: o papel das organizações
culturais” foi apresentada no British Council no dia 19 de Junho, no início da Semana
Acesso Cultura. Teve como convidado especial Almir Koldzic, da Counterpoints Arts. A
publicação é bilingue (pt/en) e foi referenciada no European Website on Integration da
Comissão Europeia.
As jornadas Além do Físico: Barreiras à Participação Cultural realizaram-se entre
os meses de Março e Novembro nas 21 comunidades intermunicipais do país (excepto
Lisboa e Porto) e nas ilhas. Reuniram 477 profissionais de todo o tipo de organizações
culturais, que reflectiram em conjunto sobre o que constitui barreira – física, social,
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intelectual – à participação cultural.

Comentários dos participantes
“Gostei imenso de participar na sessão. Vim de lá com um olhar completamente
renovado sobre todas estas questões (que são imensas; transversais; diferenciadas;
interligadas; pluridisciplinares.”
“Gostei da novidade. Das dúvidas relativas ao tema. Quando se vive em meios
pequenos, acaba-se por nem perceber das diversidades existentes.
“Gostei de ser alertada para situações que até aqui me passavam completamente ao
lado.”
“Adorei que um tema tão pertinente chegasse ao "interior" do país e fosse tratado num
espaço cultural; venham mais jornadas destas que às vezes nos fazem abrir os olhos
para algo que está á nossa frente, mas que nós não conseguimos ver...”
“A própria descentralização eliminou uma barreira.”
“Sinto que já há um grupo alargado a ter as mesmas preocupações que eu.”
“Não estamos sós... a nossa realidade é vivida noutros espaços, existem formas de
melhorar a acessibilidade.”
“É preciso questionar certezas; pequenos detalhes fazem toda a diferença.”

•

Direcção-Geral das Artes e Direcção-Geral do Património Cultural: parceria para a
apresentação de uma candidatura ao programa All for All do Turismo de Portugal para
a criação de um website que reunirá a programação cultural acessível.

•

Parceria com a AMMA – Asociacion de Museólogos e Museografos de Andaluzia e a
APOM – Associação Portuguesa de Museologia para a organização do VI Encontro
Transfronteiriço de Profissionais de Museus, que teve lugar em Mértola nos dias 3
e 4 de Novembro.

•

Organização da participação de cinco companhias portuguesa no Encontro Plenário
do IETM – International Network for the Performing Arts em Bruxelas em
Novembro, com o apoio da Direcção-Geral das Artes.
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8. Reuniões para a apresentação da Acesso Cultura, promoção de
parcerias e desenvolvimento de projectos

Encontro com associações e com os vereadores da Cultura e dos Direitos Sociais da Câmara
Municipal de Lisboa, São Luiz Teatro Municipal, Lisboa
Fevereiro
•

Reunião com o Instituto Piaget a propósito da criação de uma pós-graduação em
Educação pelo Património. A Acesso Cultura foi convidada a leccionar sobre
acessibilidade.

Março
•

Reunião com a Direcção-Geral das Artes a propósito da introdução da acessibilidade
nos concursos de apoio às artes.

Maio
•

Sessão de trabalho no Teatro São Luiz em Lisboa com várias associações que
representam pessoas com necessidades especiais. Estiveram presentes os
Vereadores da Cultura e dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, Catarina
Vaz Pinto e João Afonso, respectivamente.
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•

Reunião com a Vereação da Cultura da Câmara Municipal de Ílhavo.

Junho
•

Reunião com a Vereação da Cultura da Câmara Municipal de Almada.

•

Reunião com o Doclisboa.

•

Reunião com o Museu do Oriente a propósito do Ano Europeu do Património Cultural.

Outubro
•

Reunião com a Secretaria de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência.

•

Reunião com o TIL – Teatro Infantil de Lisboa.

•

Reunião com o Director Municipal da Cultura (CM Lisboa).

•

Reunião com o Europa Criativa.

•

Reunião com o Presidente e a Vice-Presidente do Instituto Nacional para a
Reabilitação

Novembro
•

Reunião com a Directora do Museu Gulbenkian.
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9. Intervenções em conferências e encontros

Encontro Cultura Acessível
Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal
8 Mai
A associada Catarina Cerdeira representou a Acesso Cultura na conferência “Lisbon for All:
ferramentas e financiamento para o turismo acessível”, promovida pelo Plano de
Acessibilidade Pedonal da Câmara Municipal de Lisboa.
2 Jun
Maria Vlachou, Directora Executiva, representou a Acesso Cultura no Seminário InArt –
Community Arts Festival, organizado pela nossa associada Associação Vo’Arte. Apresentou
uma comunicação no painel intitulado “Comunicação Acessível: dos media, à instituição, às
pessoas com deficiência”.
14 Jun
Maria Vlachou, Directora Executiva, representou a Acesso Cultura na pré-conferência do
ECSITE – Network of European Science Centres and Museums. Participou num painel
intitulado “Social Inclusion and Diversity: from goodwill to institutional change”.
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28 Set
Rita Pires dos Santos, Secretária da Mesa da Assembleia-Geral, representou a Acesso Cultura
no II Encontro de Acessibilidade Cultural organizado pelo Teatro Municipal Baltazar Dias no
Funchal.
29 Set
Maria Vlachou, Directora Executiva, representou a Acesso Cultura no seminário Seminário
Turismo e Património Cultural: Tecnologia e Inovação, organizado pelo Pporto no Museu
da Farmácia em Lisboa. A sua comunicação intitulou-se “Quatro breves histórias sobre
tecnologia e inovação (o que vem depois e sobretudo antes)”.
10 Out
Dália Paulo, Presidente da Direcção, participou no lançamento do livro “Accesibilidad y
Museos: divulgación y transferencia de experiencias, retos y oportunidades de futuro”, uma
edição da AMMA – Asociación de Museólogos e Museógrafos de Andalucia, no Museu Arqueológico
de Sevilha.
12 Out
Maria Vlachou, Directora Executiva, representou a Acesso Cultura na iniciativa Territórios
Informais: Direitos, Legitimidade e Cidadania, a convite do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa.
3 e 4 Nov
Dália Paulo, Presidente da Direcção, representou a Acesso Cultura no Encontro
Transfronteiriço de Profissionais de Museologia, que se realizou em Mértola. Coorganização: AMMA – Asociacion de Museólogos e Museografos de Andaluzia, APOM –
Associação Portuguesa de Museologia e Acesso Cultura.
18 Nov
Maria Vlachou, Directora Executiva, representou a Acesso Cultura na sessão Turismo
Acessível, Inclusivo e Adaptado – Uma opção de Futuro e Sustentabilidade para as
organizações sociais, organizada no âmbito do Encontro Portugal Economia Social –
Encontro do Empreendedorismo e Inovação na Economia Social, relizado na FIL em Lisboa.
5 Dez
Maria Vlachou, Directora Executiva, participou no debate "Cultura, Redes e Políticas",
organizado no ISCTE pelo 2CN-CLab 2017-2018, a propósito da abertura do gabinete da
Organização dos Estados Ibero-americanos em Lisboa e da Carta Ibero-americana para a
Cultura.
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10. Outras intervenções

Campanha da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Fevereiro
•

Reunimos com a Direcção-Geral do Património Cultural (David Santos e Teresa
Mourão) no sentido de fazer o ponto da situação em relação a três pontos que estão
em cima da mesa desde 2015: 1. O não cumprimento da Lei da Acessibilidade pelos
museus membros da Rede Portuguesa de Museus, sendo este um requisito para a
adesão; 2. O despacho da fotografia nos museus, que não permite a captação de
imagens de objectos para uso provado (apenas imagens de ambientes gerais); e 3. O
conceito de “família” na política de preços dos museus e monumentos afectos à DGPC.
Em Maio, em Setembro e Novembro 2017, enviámos um email, no seguimento da
reunião, a solicitar alguns esclarecimentos em relação à posição da DGPC no que diz
respeito a estes assuntos.

•

Contactámos a Agenda Cultural de Lisboa no sentido de propor a sinalização dos
espectáculos acessíveis e/ou a criação de uma secção especial que possa reunir esta
informação.

•

Escrevemos à jornalista do Público Margarida Gomes a propósito do seu artigo sobre
as visitas guiadas em Língua Gestual Portuguesa. O artigo referia inicialmente a
“linguagem” gestual portuguesa e falava ainda de uma excepção aberta pelo teatro
para a organização desta visita.

Julho
•

Escrevemos à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a propósito de uma campanha
que apresenta as pessoas que usam cadeiras de rodas como “pessoas que bateram
no fundo”.
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Setembro
•

Incentivámos o Arroios Film Festival a incluir a audiodescrição na sua programação, o
que veio a acontecer na sessão de encerramento.

Outubro
•

Fomos informados que uma senhora interessada em comprar um bilhete para um
concerto no Campo Pequeno foi obrigada a adquirir um bilhete no camarote (preço
mais caro), por ser utilizadora de cadeira de rodas. Foi-lhe ainda indicado que deveria
adquirir um segundo bilhete para o seu cuidador. Contactámos: a Everything is New
(promotora do concerto), o Campo Pequeno, o Instituto Nacional para a Reabilitação, a
Inspecção-Geral das Actividades Culturais e a Associação Salvador. O assunto
continua em desenvolvimento.
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11. Presença em encontros e eventos

Platforma Festival, Newcastle
Janeiro
• 7: A Presidente, Dália Paulo, esteve presente na abertura do ano Lisboa Capital
Ibero-Americana da Cultura.
• 20: A Vice-Presidente, Inês Rodrigues, e o voluntário Luís Filipe Santiago estiveram
presentes na Abertura do Ano Britânico na Casa da Música no Porto.
Maio
•

6: Ana Braga, membro da Direcção, esteve presente na inauguração do PO.RO.S –
Museu Portugal Romano em Sicó.

Julho
• 7: Leonel Alegre, membro da Direcção, esteve presente na apresentação do estudo
“Estratégias para a Cultura em Lisboa”, organizada pela Câmara Municipal de
Lisboa.
• 12: Leonel Alegre, membro da Direcção, esteve presente na conferência “A Rua
respeita a Mulher?”, organizada pela Câmara Municipal de Lisboa.
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Outubro
• 11: O associado Hugo Sousa esteve presente na conferência de Vasco Pereira da
Silva A Cultura a que Tenho Direito - Direitos fundamentais e cultura, organizada
pela Cassefaz na Fundação Arpad-Szenes Vieira da Silva em Lisboa.
• 27 a 30: A convite da Counterpoints Arts, o associado Hugo Sousa representou a
Acesso Cultura no Platforma Festival – Arts+Refugees Network, que teve lugar em
Newcastle.
Novembro
• 10 e 11: Ana Braga, membro da Direcção, participou no encontro Património, Cidadania
•

e Mediação Cultural, organizado pela nossa associada Mapa das Ideias, a propósito
do seu 18º aniversário.
19 a 21: Ana Braga, membro da Direcção, participou na conferência Sharing is
Caring, organizada pela National Gallery da Dinamarca em Aarhus (Dinamarca).
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12. Divulgação

Entrevista da nossa Vice-Presidente, Inês Rodrigues, à nova revista da Santa Casa da
Misericórdia do Porto.
A Semana Acesso Cultura é um momento em que a Associação ganha visibilidade junto da
sociedade em geral, sendo este um dos principais objectivos da sua realização. Continuaremos
a manter os meios de comunicação social informados sobre esta e outras iniciativas.
Para além das várias notícias que surgem sobre a Acesso Cultura ao longo do ano, em 2017
houve duas entrevistas mais extensas, que permitiram partilhar a nossa visão com um público
mais alargado: a entrevista da Vice-Presidente Inês Rodrigues ao primeiro número da revista
inclusiva da Santa Casa da Misericórdia do Porto, “[In]cursões [In]clusões... pela cultura”; a
entrevista da Directora Executiva Maria Vlachou à Agenda Cultural da Câmara Municipal de
Lisboa, intitulada “Acessibilidade e Cultura”.
Continuamos a trabalhar para o enriquecimento da nossa mailing list, sendo que as jornadas
“Além do Físico: Barreiras à Participação Cultural” deram-nos a oportunidade de incluir muitos
mais colegas, de vários equipamentos culturais e em zonas mais distantes.
Continaremos activos nas redes sociais: Facebook, Twitter, LinkedIn.
Selecção de notícias:
Observador, O teatro que se ouve é um ensaio geral sobre a cegueira
Agenda Cultura de Lisboa, Acessibilidade e Cultura
Diário da Lagoa, Formação sobre Comunicação Acessível com Maria Vlachou
Porto Canal, Acesso Cultura promove debate sobre elitismo
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No início de 2017, publicámos “Acesso Cultura 2013-2016: O que mudou?”, que nos permitiu
partilhar com os associados e com várias outras pessoas interessadas no acesso o trabalho
desenvolvido pela nossa associação e o seu impacto no terreno.

Comentários após a apresentação da publicação do triénio
“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 Excelência e de
abertura de novos horizontes, para todxs 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 xs inúmerxs Colegas, de Norte a Sul,
para o constatar. Muito Obrigado pelo Documento. A Toda a Equipa que constrói a Acesso
Cultura, Bem Hajam.” Pedro-Manuel Cardoso na lista Museum
“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
Fernandes, Teatro Nacional São João, associado
“Excelente trabalho! Profissional e humano.” Ana Garcia, associada

28

13. Fontes de receita
O desenvolvimento da actividade da Acesso Cultura continua a ter como base o trabalho pro
bono e voluntário.
Os cursos de formação continuam a ser a única actividade auto-sustentável da Acesso Cultura
e que traz alguma receita, sobretudo as formações internas.
A conferência anual é sustentável e trouxe-nos receita, graças também à cedência do espaço
(totalmente equipado) pela Fundação Calouste Gulbenkian e o apoio financeiro da Fundação
Millennium BCP para a tradução simultânea.
Em 2017, recebemos apoio financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian que permitiu
desenvolver dois projectos e pagar honorários às equipas envolvidas (consultar em 7.
Projectos). Recebemos ainda um pequeno donativo individual.
Inscrevemo-nos nas plataformas do Creative Europe, de forma a mostrarmos a nossa
disponibilidade para sermos parceiros em projectos europeus.
Continuamos a aguardar a resposta ao nosso pedido de reconhecimento de utilidade pública,
submetido em Outubro 2016.

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.
Em 2017, trabalhámos em parceria com as seguintes entidades:
23 Milhas, Teatro Vista Alegre – Laboratório das Artes, Ílhavo
Associação LAREDO
Auditório Municipal Carlos Paredes, Vila Nova de Paiva
BAD Norte – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas
Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Porto
Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, Faro
Biblioteca Municipal de Chaves
Biblioteca Municipal de Marvila, Lisboa
Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, São Miguel
Biblioteca Pública de Évora
British Council
Casa-Museu Frederico de Freitas, Funchal
Centro Cultural de Belém, Lisboa
Centro Cultural Raiano, Idanha-a-Nova
Centro de Artes e Cultura, Ponte de Sôr
Centro Português de Fotografia, Porto
Cine-Teatro de Alcobaça
Cine-teatro Grandolense, Grândola

29

Club Farense, Faro
Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes
Dançando com a Diferença, Funchal
Direcção-Geral das Artes
Direcção Regional de Cultura do Alentejo
Direcção Regional de Cultura do Algarve
Direcção Regional de Cultura da Madeira
Escola Superior de Educação de Setúbal
FabLab Lisboa
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
Fundação Eugénio de Almeida, Évora
Fundação Millennium BCP, Lisboa
Fundação Portuguesa das Comunicações / Museu das Comunicações, Lisboa
Fundação Serralves / Museu de Arte Contemporânea, Porto
Museu Botânico do Instituto Politécnico de Beja
Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, Braga
Museu de Artes Decorativas, Viana do Castelo
Museu de Leiria
Museu do Côa, Foz Côa
Museu do Dinheiro do Banco de Portugal, Lisboa
Museu Municipal de Penafiel
Museu Municipal de Pinhel
Museu Nacional de Machado de Castro, Coimbra
Museu Nacional Ferroviário, Entroncamento
Museu Nacional Soares dos Reis, Porto
Museu de Portimão, Portimão
Padrão dos Descobrimentos, Lisboa
Palácio Vila Flor, Guimarães
São Luiz Teatro Municipal, Lisboa
Sul, Sol e Sal Editora, Olhão
Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal
Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa
Teatro Sá da Bandeira, Santarém

15. Voluntariado
O contributo dos voluntários tem sido fundamental para a Acesso Cultura desenvolver com
eficiência e eficácia a sua actividade. Continuaremos abertos à oferta de trabalho voluntário, da
parte de associados e não-associados da Acesso Cultura.
Em 2017, a Acesso Cultura contou com o apoio dos seguintes voluntários:
•
•
•
•

Ana Sofia Nunes
Andreia Lima
Hugo Sousa
Filipe Santiago
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•
•
•
•
•
•

Inês Antunes
Mike Santos
Natália Rocha
Rita Guerra
Rita Pires dos Santos
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 executados em regime pro bono:
Júri do Prémio Acesso Cultura-Linguagem Simples
•

Cláudia Camacho

•

Sandra Fisher Martins

•

Rita Caré

Júri do Prémio Acesso Cultura
•

Dália Paulo

•

Maria José Lorena

•

Marco Paiva

17. Associados
Em 2017 a Acesso Cultura deu as boas-vindas a 31 novos associados. No final do ano, conta
com 131 associados activos, dos quais 112 individuais e 19 institucionais.
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