
O R I E N TAÇ Õ ES 
ESTRATÉGICAS 

2015-2020



32

– a renovação de um sincero e profundo 
agradecimento. 

Após o Encontro, grupos de trabalho 
internos condensaram, discutiram e pro- 
puseram um conjunto de doze orienta-
ções estratégicas, a que correspondem 
algumas iniciativas concretas no ho-
rizonte 2015-2020. Apresentamo-las 
agora, seguros de que a metodologia 
que escolhemos foi, certamente, ar-
riscada e suscetível de falhas, sobre-
tudo pelo reduzido tempo em que foi 
desenvolvida, mas claramente a mais 
adequada a um processo que se queria 
participado, diverso e internamente re-
conhecido. 

Este percurso não termina aqui, este  
é sim o ponto de partida a partir do qual 
será desenvolvido o Plano Estratégico 
e Operacional, a apresentar publica-
mente em jeito de comemoração dos 
10 anos da Artemrede, em janeiro de 
2015. Para coordenação deste docu-
mento, assim como instrumento de mo-
nitorização e avaliação, será designada 
uma Comissão de Acompanhamento, 
constituída maioritariamente por ele-
mentos internos da Artemrede.

O caminho agora traçado não está 
escrito na pedra. Considerando a ampli-
tude do horizonte temporal em que nos 
propomos concretizá-lo, não devere-
mos ficar imunes a acontecimentos que 
exijam reajustamentos e novas opções. 
No entanto, os princípios que orientam 
estas decisões estratégicas, que abra-
çam todas as propostas apresentadas, 
são os alicerces em que se sustentará 

a Artemrede futura e a partir dos quais 
irá desenhar e realizar os seus projetos.

Esses princípios descrevem uma 
Artemrede mais aberta ao exterior, 
politicamente mais forte e com uma 
maior capacitação técnica. Uma rede 
de mediação cultural assente na pro-
moção das artes (amplamente en-
tendidas), coesa e financeiramente 
sustentável e arreigada num territó-
rio geograficamente definido. 

Para enquadrar estas ideias foi, as-
sim, necessário proceder a pequenas 
alterações na Missão da Artemrede. 
Ainda que mínimas, estas mudanças 
são integralmente coerentes com as 
decisões estratégicas apresentadas. 

      MISSÃO
A Artemrede é um projeto de coo-
peração cultural que tem como mis-
são promover a qualificação e o de-
senvolvimento dos territórios onde 
atua, valorizando o papel central dos  
teatros e de outros espaços culturais 
enquanto pólos dinamizadores e pro-
motores das artes e da cidadania. 

Este é, assim, o desafio a que nos pro-
pomos e que vos lançamos, porque con-
tinuamos a acreditar que juntos somos, 
seguramente, mais fortes.

Num mundo “sombrio” e pleno de con-
tradições, no contexto de uma difícil si-
tuação cultural e política, o filósofo pro-
põe a arte e o diálogo como caminhos 
para um futuro alternativo à hegemonia 
cultural. Esta ideia admirável represen-
ta aqui o elemento simbólico do cami-
nho percorrido pela Artemrede e das 
suas escolhas para o futuro.

Desde a sua criação que a Artemre-
de assume como bandeira a construção 
de pontes entre realidades díspares  
e visões distintas do mundo, mas com 
objetivos comuns de desenvolvimento 
cultural dos territórios e das popula-
ções. A drástica alteração das condi-
ções económicas, políticas e sociais 
desde 2005, paralelamente à vontade  
e à necessidade de corresponder a no-
vas expectativas e explorar outros cam-

pos de intervenção no território, impul-
sionaram o lançamento de um processo 
de planeamento estratégico interno, do 
qual resultaram, para já, doze orienta-
ções estratégicas. As propostas aqui 
apresentadas são fruto de um traba-
lho intenso de reflexão e discussão, no 
qual participaram todos os Associados 
da Artemrede, nos mais diversos níveis 
de responsabilidade na gestão autár-
quica. Este processo contou ainda com 
as valiosas contribuições de entidades 
e pessoas externas ao projeto que se 
disponibilizaram a pensar connosco 
num Encontro de Reflexão Estratégica 
realizado a 8 e 9 de abril, em Oeiras. 
A todos – autarcas, programadores, 
artistas, académicos, agentes sociais 
e culturais, produtores, dirigentes as-
sociativos e municipais, empresários, 
gestores culturais, entre tantos outros 

  
INTRODUÇÃO
 

“Quando o mundo se torna «sombrio» por causa das opiniões con-
traditórias e ambivalentes, a estética – a ficção, a arte, a poesia,  
a teoria, a metáfora – vem iluminar a nossa difícil situação cultural 
e política. No centro da estética reside a voz «interlocutória» da 
expressão cultural em que se baseia a criatividade humana  
e a democracia política. O que é a interlocução? É o reconhecimento 
da comunicação - «fala, conversa, discurso, diálogo» - quando esta 
passa a constituir o «direito humano à narração» que é essencial  
à construção de comunidades diversificadas e não consensuais.”  

Bhabha: 25, in Bhabha, Homi K. e outros (2007), A urgência da teoria, Lisboa: Tinta da China
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A Carta de Princípios pretende ser um 
documento de referência, inspirado nos 
princípios expressos na Agenda 21 da 
Cultura, que compromete os membros 
com um conjunto de princípios comuns 
na defesa dos valores democráticos, do 
acesso à cultura, da diversidade cultu-
ral e da democracia participativa. Tra-
ta-se de um documento orientador, que 
consubstancia o papel central da cultura 
na governação pública, assumindo com-
promissos muito concretos: 

- garantir a existência, nos execu-
tivos municipais, de um pelouro da 
Cultura;

- garantir um orçamento autónomo 
e adequado ao programa cultural 
local e à escala de cada território;

- reconhecer o valor da criação cul-
tural, defendendo tendencialmente 
o fim da gratuitidade das atividades 
culturais;

- garantir a boa gestão dos equi-
pamentos culturais, dotando-os 
de equipas profissionais com fun-
ções definidas, nomeadamente nas 
áreas de programação, produção  
e técnica. 

 

 

ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA  

Nº 2 

APROFUNDAR o grau de reflexão 
política no seio da Artemrede, em 
matéria de política cultural e outras 
políticas públicas, bem como am-
pliar o seu espectro de influência, 
nomeadamente através do lança-
mento de um fórum político que 
reunirá duas vezes por ano.

 

A Artemrede congrega os esforços de 
um número não despiciendo de au-
tarcas, representando um conjunto 
alargado de cidades e regiões cuja 
soma populacional é significativa no 
contexto nacional. No contexto e no 
seguimento do Plano Estratégico em 
curso, a Artemrede ambiciona ter 
uma incidência territorial ainda mais 
pronunciada, aumentando o núme-
ro de membros e de parceiros. Nes-
se sentido, considera-se importante 
aproveitar essa representatividade –  
a existente e a ambicionada - para con-
tribuir e influenciar as decisões polí-
ticas e estratégicas na área cultural, 
da gestão autárquica e da formulação  
e implementação de políticas públicas.
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   ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA  

Nº 1
INSCREVER a cultura no centro das 
políticas governativas de desenvolvi-
mento dos territórios da Artemrede, 
assumindo e incentivando o compro-
misso político de garantir as condi-
ções adequadas para a concretiza-
ção desse propósito, nomeadamente 
através da elaboração de uma Carta 
de Princípios, subscrita por todos 
os atuais e futuros associados.

 
A Artemrede tem um histórico muito 
relevante de cooperação e trabalho em 
rede na cultura, entre executivos mu-
nicipais de diferentes filiações político-
-partidárias. Plenamente consciente da 
importância de garantir a continuidade  
e o aprofundamento dessa tradição de 
cooperação, e da necessidade de passar 
do discurso à prática no que à centralida-
de da cultura diz respeito, decide agora 
dar um passo em frente, propondo a ela-
boração de uma Carta de Princípios. Esta 
Carta será publicada e difundida, sendo 
um instrumento de afirmação identitária, 
distintiva da Artemrede, e a sua subscri-
ção será uma condição de filiação para 
atuais e futuros membros.
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Com efeito, não se exclui a hipótese de 
inclusão de um ou outro membro que 
esteja fora do referido polígono, apenas 
se sublinha a atenção que a rede dará  
à manutenção de um projeto de coope-
ração governável e sustentado, cuja re-
lativa concentração geográfica permita 
um efetivo e autêntico trabalho conjunto. 
Esta opção estratégica revela igualmen-
te a assumpção, por parte da Artemrede, 
de uma postura mais aberta e mais fluí-
da: os limites da rede não coincidem com 
as divisões administrativas nem são fru-
to de conveniências táticas em função de 
oportunidades de financiamento. A Ar-
temrede continuará a trabalhar ao lado 
dos agentes regionais que protagonizam 
estratégias de desenvolvimento social.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA  

Nº 4
AFIRMAR os princípios basilares 
da programação da Artemrede, su-
portada em escolhas de qualidade 
e exigência artística e profissional 
e na promoção da criatividade e 
da criação artística, através do de-
senho de conceitos temáticos de 
programação, da aposta na produ-
ção própria e nas coproduções e da 
implementação de um programa 
bianual de residências artísticas. 

A programação da Artemrede assume 
como princípios orientadores a vocação 
de serviço público, a formação de espí-
rito crítico, a educação para a cidadania  
e a promoção da criatividade e da cria-
ção artística. Para o cumprimento des-
tes princípios, é essencial a existência 
de uma programação regular, conti- 
nuada, de cariz profissional, onde se in-
cluam diferentes disciplinas artísticas 
e uma aposta na interdisciplinaridade, 
assim como estratégias de desenvolvi-
mento da comunidade artística local.

Propomos a definição de conceitos 
temáticos anuais de programação, com 

Com esse objetivo, a Artemrede lan-
çará um Fórum Político: uma reunião 
de autarcas (Presidentes de Câmara  
e Vereadores), que reúne duas vezes 
por ano, contando cada edição com um 
convidado especial (um autarca, um 
académico, um filósofo, nacional ou es-
trangeiro) que permita conhecer outras 
realidades e equacionar modelos e hi-
póteses de intervenção pública.

O Fórum Político reunirá os convi-
dados para uma discussão em priva-
do, mas partilhará os seus resultados 
publicamente: poderá organizar uma 
grande conferência anual ou emitir co-
municados de imprensa.

Este Fórum visa analisar e debater as-
suntos políticos relevantes, criando um 
espaço – na sempre preenchida agenda 
de um autarca – para o desenvolvimen-
to, entre pares, do pensamento político 
e o intercâmbio de ideias e práticas po-
líticas e de gestão municipal. Trata-se, 
igualmente, de favorecer o empenho  
e envolvimento do setor político no pro-
jeto da Artemrede, bem como de valo-
rizar o pensamento e a reflexão, numa 
época caracterizada por alguma erosão 
da esfera pública de debate.

 
 
 

ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA  

Nº 3
CONSOLIDAR, numa primeira fase,  
a matriz territorial identitária da Ar-
temrede, assumindo como desafio 
prioritário o crescimento criterioso 
e governável da rede, dentro das 
referências geográficas aproximadas 
do eixo constituído pelas cidades de 
Leiria-Elvas-Sines, privilegiando uma 
incidência territorial forte e uma es-
tratégia de densificação. 

Não descartando embora a hipótese de 
uma outra evolução futura, a Artemre-
de fez duas opções estratégicas que se 
reforçam mutuamente: a de não se ex-
pandir para lá daquilo que entende ser 
a sua base territorial identitária, e a de 
se densificar, aumentando o número de 
membros e parceiros e reforçando as 
práticas de cooperação e trabalho em 
rede dentro do território no qual já opera. 

O polígono constituído pelas cidades 
Leiria-Sines-Elvas não constitui, em si 
mesmo, uma fronteira: antes uma indi-
cação das prioridades eletivas que a Ar-
temrede perseguirá nos anos imediatos. 
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cais é, assim, assumida pela Artemre-
de como uma prioridade estratégica. 

Como uma das formas de privilegiar 
estas propostas, o catálogo anual será, 
já a partir de 2014, constituído por espe-
táculos e atividades complementares, 
incentivando as companhias a apresen-
tar projetos integrados que prevejam 
essas propostas. 

 
Por outro lado, um projeto de progra-
mação em rede só poderá ser apro-
priado e defendido pelos seus atores se 
existirem mecanismos de envolvimen-
to, participação e iniciativa que propor-
cionem uma contribuição real e conti-
nuada de todos para o projeto comum. 
Neste contexto, a construção do catálo-
go anual de programação da Artemrede 
reforçará a participação dos programa-
dores dos teatros associados, passando 
de um esquema de propostas paralelas 
às da Direção Executiva, para uma me-
todologia de efetiva e comprometida 
seleção prévia, por parte de programa-
dores e Direção Executiva, de todas as 
propostas que integrarão o catálogo.  

Numa primeira fase de implemen-
tação, como forma de avaliação deste 
modelo participado, as equipas técnicas 
selecionarão as propostas passíveis de 
integrarem a programação da Festa de 
Marioneta.

 
 

 ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA  

Nº 6
REFORMULAR a estratégia de  
comunicação da Artemrede, no  
sentido de uma maior coerência  
e notoriedade, aprofundando a liga-
ção com produtores, artistas e públi-
cos, reforçando os mecanismos de 
visibilidade da marca e apostando  
na comunicação digital.

 
 
As ambições atuais da Artemrede de-
vem ser acompanhadas por uma estra-
tégia de comunicação adequada, que 
promova a imagem do projeto ao nível 
local, regional, nacional e internacional, 
que fomente o reconhecimento da mar-
ca e facilite o acesso a informação de 
forma eficaz e responsável. 

Reconhecendo a desadequação do 
atual formato do site da Artemrede às 
exigências de consulta e interação dos 
dias de hoje, será criado um novo site, 
com ferramentas apropriadas à estra-
tégia de comunicação. 

Afirma-se igualmente premente um 
reforço da presença da Artemrede nas 
redes sociais, nomeadamente através 

os objetivos de promoção e reconheci-
mento da identidade e coerência da pro-
gramação Artemrede, para estimular  
o debate e o pensamento em torno de 
temas e questões sensíveis à Artemre-
de e aos seus Associados e para inserir 
a programação cultural e a criação ar-
tística na discussão dos temas globais 
da sociedade. A definição das linhas 
temáticas é de iniciativa da Direção 
Executiva e dos programadores, com 
aprovação da Direção e colaboração de 
outros parceiros (locais / nacionais).

Propomos um programa bianual de 
residências artísticas, como iniciativa 
de apoio à criação artística e aos novos 
criadores, com potencial de dinamiza-
ção da economia local e como uma es-
tratégia de aproximação entre artistas 
e comunidades. Em cada edição serão 
escolhidos três artistas / três teatros, 
sendo que um será um artista / com-
panhia de referência e dois criadores 
emergentes. Os projetos serão sele-
cionados por concurso, sendo que na 
escolha dos novos criadores terão uma 
participação relevante os parceiros 
locais. Esta iniciativa pretende reposi-
cionar a Artemrede no meio artístico 
como um espaço de criação, para além 
de rede de circulação. 
        

ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA  

Nº 5
ASSUMIR o papel da Artemrede 
enquanto rede de mediação cultu-
ral, tanto na perspetiva dos públi-
cos e comunidades, apostando na 
programação de projetos integra-
dos, como na perspetiva dos Asso-
ciados e dos parceiros locais, refor-
çando a construção participada 
do catálogo de programação.

 
 
A Artemrede considera que as artes  
e a cultura têm um papel fundamental  
na construção da cidade e da cidadania, 
no reforço do sentimento de pertença 
às comunidades e na promoção do bem- 
estar-social. Para que estas premissas 
se concretizem, é essencial encarar  
a programação cultural na perspetiva 
da mediação, não se bastando na rela-
ção artista-público e no mero acolhi-
mento de propostas artísticas. 

 
A aposta em projetos integrados, que 
potenciem o envolvimento da comunida-
de, estimulem a experimentação artísti-
ca, o pensamento crítico, o conhecimen-
to e a aproximação às artes e reforcem 
a participação dos agentes culturais lo-
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e uma colaboração tendo em vista opor-
tunidades de financiamento.

Pretende ainda potenciar o envolvi-
mento das comunidades de forma com-
prometida, respondendo às expectativas 
manifestadas pelos atores externos face 
à participação no projeto da Artemrede.  

Neste contexto, será revista a tipolo-
gia de Membros, criando uma nova ca-
tegoria / estatuto. Proposta:

- Membros efetivos: membros de 
pleno direito, municípios, cuja parti-
cipação no projeto implica o paga-
mento de quotas anuais, às quais 
corresponde um retorno propor-
cional e adequado em serviços da  
Artemrede;

- Parceiros Associados: entidades 
nacionais ou internacionais de di-
versas áreas e perfis, que não mu-
nicípios, que se envolvem em pro-
jetos ou programas de longo prazo 
(mínimo 2 anos) com a Artemrede, 
com incidência nas áreas de comu-
nicação, ensino, intervenção social, 
programação, captação de financia-
mentos, cidadania, que impliquem 
investimento e retorno em espécie 
ou financeiro de ambas as partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA  

Nº 8
 
GARANTIR oportunidades de evolu-
ção profissional aos seus membros 
e parceiros associados, nomeada-
mente organizando momentos de 
aprendizagem formal e informal, 
assim como lançando a Artemrede 
como organização promotora, a nível 
nacional, de formação inovadora  
e de qualidade, em parceria com 
outras instituições e agentes. 
 

A formação desenvolvida pela Artemre-
de nas diversas áreas da programação 
cultural, teve resultados amplamente 
reconhecidos como essenciais na qua-
lificação dos participantes envolvidos  
e na construção de uma cultura de re- 
de indispensável ao desenvolvimento do 
projeto. 

A mudança nos recursos humanos das 
autarquias, a entrada de novos associa-
dos e a necessidade, não apenas de atu-
alizar competências, mas de abranger 
novas áreas de conhecimento, impõem  
a continuidade da aposta na formação,  

de iniciativas de envolvimento dos pú-
blicos através da utilização de tecnolo-
gias em tempo real.

Para incrementar a capacidade de 
disseminação da informação digital, no-
meadamente da newsletter da Artem- 
rede, será ainda criada uma base de 
dados global, com contributos de cada 
Associado,  que pretende aumentar, até 
ao final de 2016, em 50% os contatos da 
Artemrede.

Uma comunicação eficaz e adequada 
às especificidades e exigências locais só 
será possível através do envolvimento 
das equipas técnicas de comunicação 
dos municípios, propondo para isso  
a designação, no contexto dos gabine-
tes de comunicação dos Associados, de 
um responsável pela comunicação dos 
projetos Artemrede.

Por último o reconhecimento da mar-
ca Artemrede pelos públicos também 
passa pela comunicação, de forma cla-
ra e eficaz, do compromisso de perten-
ça de cada Associado ao projeto. Neste 
sentido, propomos a criação de uma 
sinalética comum a todos os teatros, 
que os identifique como associados da 
Artemrede: ex: este teatro pertence  
à Artemrede.         

ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA  

Nº 7
PROMOVER a abertura da Artem-
-rede ao exterior e o envolvimento 
de stakeholders diversos, através da 
implementação de modelos de par-
ticipação diferenciados, através do 
desenvolvimento de um quadro de 
parcerias alargado e com a criação 
de uma nova tipologia de membros, 
os parceiros associados.  

 

A Artemrede afirma o seu propósito de 
evolução para um projeto aberto, capaz 
de absorver e integrar diferentes níveis 
e formas de participação, potenciador 
da criação de parcerias e da interseção 
com diferentes áreas de intervenção na 
sociedade.

Para a prossecução deste desígnio, 
pretende desenvolver um quadro de 
parcerias alargado, com organismos  
e instituições das áreas social, educa-
tiva, turística ou outras que se relacio-
nem com a missão da Artemrede, que 
possam contribuir para a sustentabi-
lidade da rede, garantindo uma ges-
tão eficiente e integrada dos recursos  
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Numa primeira fase, pretende-se for-
mar equipas de trabalho mistas (agre-
gando, nomeadamente, técnicos de 
cultura e técnicos de planeamento) 
que tenham como responsabilidade  
a disseminação de informação acerca 
de programas de financiamento e de 
oportunidades de realização de parce-
rias estratégicas, nomeadamente ao 
nível das comunidades intermunicipais, 
associações de municípios e entidades 
regionais de turismo, entre outras.

Numa segunda fase, estas equipas 
de trabalho poderão elaborar candida-
turas a programas de financiamento  
e outras oportunidades que tenham 
sido sinalizadas.

 
 
 
 

ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA  

Nº 10
AUMENTAR a robustez econó- 
mica da Artemrede, aumentando  
as vendas das criações próprias  
e testando a exploração comercial 
de produtos e serviços e preparan-
do um estudo de viabilidade de uma 

estratégia global de mecenato, bem 
como da eventual criação de um 
Fundo Mecenático da Artemrede.

O orçamento da Artemrede tem atual-
mente duas componentes: as quotas dos 
seus membros e os fundos comunitários. 
Consciente de que é imperativo ter um 
leque diversificado de fontes de financia-
mento e fazer evoluir as percentagens 
relativas de cada uma delas, a Artemre-
de decide testar a viabilidade da explo-
ração comercial de alguns dos seus ser-
viços e produtos, estudar o impacto que  
a criação de um cartão de fidelização úni-
co da Artemrede poderá eventualmente 
ter e fazer convergir, tendencialmente, 
os preços praticados pelas bilheteiras 
dos Teatros. Complementarmente, es-
tabelece como objetivo o aumento das 
vendas das suas produções próprias  
e irá aferir a viabilidade de implemen-
tar uma estratégia global de mecenato  
a favor da Artemrede junto de Fundações 
e empresas, bem como estudar outros 
mecanismos que podem incluir a even-
tual constituição de um fundo mecenáti-
co próprio. Para este efeito, a estratégia 
da Artemrede é apostar na comunicação 
integrada dos seus ativos, valorizando  
o facto de representar, no seu conjun-
to, 880 mil habitantes, 130 espaços 
de apresentação, 20 dos quais teatros  
e 7000 lugares sentados.

 
 
 
 
 
 

incluindo aqui diversos modelos de apren- 
dizagem formal e informal.

A aprendizagem informal, a qual im-
plica um menor esforço financeiro, mas 
é potenciadora da criação de relações 
entre os membros da rede, materializar-
-se-á, por exemplo, na promoção de me-
canismos que permitam aos técnicos 
dos teatros o intercâmbio de informação 
da área cultural, o visionamento de es-
petáculos apresentados dentro e fora da 
Artemrede, a participação em encontros 
e seminários, e a organização de visitas 
técnicas a equipamentos nacionais e in- 
ternacionais de referência. Queremos 
aumentar as oportunidades de encontro, 
partilha e aprendizagem e reforçar os la-
ços de cumplicidade existentes entre os 
teatros da Artemrede e os restantes te-
atros e equipamentos culturais do país.

Esta aprendizagem informal não 
afasta a necessidade de promover for-
mação especializada, pelo que se ante-
cipa a possibilidade de a Artemrede se 
constituir como uma entidade gestora 
de formação, proporcionando aos seus 
associados o acesso a cursos especí-
ficos e direcionados, e possibilitando 
ainda o acesso de outros participantes 
externos à rede.           

   ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA  

Nº 9
DOTAR a Artemrede das compe-
tências técnicas adequadas para 
a garantia da sua sustentabilidade 
económica, nomeadamente me-
diante a criação de grupos de 
missão especializados nas áreas 
de planeamento e gestão de fundos 
comunitários. 
 

A Artemrede está a posicionar-se como 
um instrumento estruturante de desen-
volvimento cultural dos territórios, pelo 
que o seu perfil de competências e a sua 
capacidade de intervenção têm que ser 
coerentes com a sua ambição estratégi-
ca. Para além disso, para garantir a sua 
sustentabilidade económica a Artemre-
de precisa de diversificar as suas fontes 
de financiamento e de promover a par-
tilha de recursos, envolvendo para tal  
o conhecimento especializado existente 
nos seus Associados. Uma perspetiva 
de reforço da implantação territorial do 
projeto implica necessariamente um en-
volvimento e empenho por parte dos As-
sociados que extravase as competências 
específicas dos técnicos de cultura.
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grandes decisões estratégicas. Nesse 
sentido, e em coerência com a aposta 
na densificação da rede, decide criar um 
Conselho Consultivo, em que terão as-
sento, por convite da Direção da Artem- 
rede e cumprindo mandatos temporais 
no máximo de 2 anos, pessoas de reco-
nhecido mérito, das mais variadas pro-
veniências geográficas e áreas de saber.  
O Conselho Consultivo é um órgão per-
manente da Artemrede, não remune-
rado, que reunirá duas vezes por ano  
e poderá emitir recomendações internas, 
não vinculativas.

O funcionamento pleno deste Conse-
lho Consultivo permitirá à Artemrede 
forjar laços com outros setores da socie-
dade, com outras redes e países, detetar 
atempadamente tendências de desen-
volvimento e necessidades sociais emer-
gentes, inspirar-se e afirmar-se como 
espaço democrático de cooperação.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 A ARTEMREDE 
EM NÚMEROS*
 
13  Municípios Associados
20  Teatros
110  espaços não convencionais
17  ecrãs de cinema
880  mil habitantes
3500  km2

Desde 2005 colaboraram com  
a Artemrede mais de 200 companhias 
e artistas, foram realizadas cerca  de 
1200 apresentações, de 250 espetácu-
los e quase 400 atividades educativas.

Durante este período mais de 150 mil 
espectadores assistiram ou participa-
ram nas atividades desenvolvidas  
pela Artemrede.  
 
* Dados de 2014 (incompleto)

 

ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA  

Nº 11 
 

APROXIMAR a Artemrede do tecido 
empresarial regional, sobretudo às 
pequenas e médias empresas, no 
sentido de identificar áreas de con-
vergência e oportunidades de atua-
ção conjunta no que diz respeito aos 
grandes desafios de Portugal 2020.  
 

A Artemrede estará particularmente 
interessada em desenvolver iniciativas  
e projetos que tenham na criação e na ex-
pressão artística o seu cerne, como cata-
lisadores ‘naturais’ do bem-estar das po-
pulações que serve. Estará, igualmente, 
atenta às novas dinâmicas de produção 
cultural e de conteúdos e disponível para 
estudar interseções de interesse mútuo 
em matérias como a investigação, o de-
senvolvimento tecnológico e a inovação; 
a promoção do emprego e da inclusão 
social e a aquisição de competências  
e a aprendizagem ao longo da vida. 

 
    Ciente do caminho que há que percor-
rer para um entendimento mutuamente 
interessante para a Artemrede e para 
as pequenas e médias empresas do 

território onde opera, iremos desenhar 
uma iniciativa cultural especialmen-
te dirigida aos empresários da região, 
como ponto de partida para o diagnósti-
co de áreas de interesse comum.

 
 

  ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA  

Nº 12 

REFORÇAR as competências de 
planeamento estratégico partici-
pado, nomeadamente através da 
criação de um Conselho Consulti-
vo, que reúne anualmente, no qual 
terão assento profissionais nacio-
nais e estrangeiros, de reconhecido 
mérito, escolhidos por convite da 
Direção da Artemrede. 

A Artemrede entende que o processo de 
planeamento estratégico não se esgota 
em si mesmo e reconhece a necessidade 
de criar mecanismos internos regulares 
que garantam a revisão das orientações 
estratégicas e a autoavaliação. Por ou-
tro lado, a Artemrede defende, na sen-
da deste Plano Estratégico, a adoção de 
modelos de governança que garantam 
a participação interna e externa nas 



A Artemrede é um projecto de cooperação cultural que tem como missão pro-
mover a qualificação e o desenvolvimento dos territórios onde actua, valorizan-
do o papel central dos teatros e de outros espaços culturais enquanto pólos 
dinamizadores e promotores das artes e da cidadania. 

Integram actualmente a Artemrede os municípios de Abrantes Abrantes, Alcanena, 
Alcobaça, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Oeiras, Palmela, Santarém, Sesimbra, 
Sobral de Monte Agraço e Tomar.

  
Palácio João Afonso,
Rua Miguel Bombarda, 4 R/C 
2000-080 Santarém

T 243 322 050 / 243 321 878
www.artemrede.pt  |  artemrede@artemrede.pt
www.facebook.com/artemrede.teatros.associados


