
 

 

SEMINÁRIO 
 

OS DESAFIOS DA GESTÃO CULTURAL EM CONTEXTO 
AUTÁRQUICO 

 
Formação Online 

 

Datas: 29 e 30 de março de 2022 
Horário: das 9h00 às 12h30 

 
 

OBJETIVOS 
 

• Destacar a importância do setor cultural no contexto do desenvolvimento local nomeadamente na 
requalificação do território, na coesão social e na regeneração urbana. 
• Compreender o modo como a estratégia política se articula com a criação artística contemporânea e a 
gestão cultural. 
• Contribuir para aprofundar o conhecimento sobre as práticas de gestão cultural desde o planeamento e 
implementação até à avaliação. 
• Refletir acerca do papel dos profissionais no contexto de projetos e organizações culturais promovendo 
a discussão sobre o diálogo entre o contexto global e local na produção e circulação de atividades 
artísticas e culturais. 
 
PROGRAMA 

 

Gestão cultural e políticas culturais  
 Tendências e desafios atuais no setor da cultura; 
 Políticas culturais e desenvolvimento do território 
 Política, criação artística e gestão cultural 
 Os agentes culturais 

Planeamento  
 O pensamento e a gestão estratégica  
 Ferramentas de planeamento estratégico 

Gestão Operacional 
 A gestão operacional em contexto cultural 
 A gestão de projetos e seus objetivos 
 A operacionalização e as etapas de trabalho 
 Ferramentas de gestão e controle  

Liderança e papéis na gestão cultural 
 Criação artística, gestão cultural e produção cultural  
 Liderança 
 Gestão das equipas 

Financiamento da atividade cultural  
 Tipologias e fontes de financiamento 
 O orçamento a sua execução 
 Os desafios da contratação pública em contexto cultural 
 Modelos de apoio à criação e desenvolvimento culturais 

Comunicação  
 Ferramentas de marketing para a gestão cultural 
 A comunicação de ações culturais 

 

FORMADORA 
 

Dra. Sofia Alves 
 

Licenciatura em Sociologia das Organizações, pela Universidade do Minho, 1994. 
Mestrado em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade do Minho, 2000. 



 

 

Formadora certificada pelo Conselho Científico – Pedagógico da Formação Contínua com o nº 
CCPFC/RFO-14834/02, nas seguintes áreas de formação: Património Cultural; Gestão de Recursos 
Humanos; Sociologia; Relações Humanas, desde outubro de 2002. 
Diretora do Departamento Municipal de Gestão Cultural da Câmara Municipal do Porto desde 2018; 
Diretora do Departamento Municipal de Cultura da da Câmara Municipal do Porto (2012-2018) 
Diretora do Departamento Municipal de Arquivos da Câmara Municipal do Porto (2012) 
Diretora do Departamento Municipal de Bibliotecas da Câmara Municipal do Porto (2010-2011) 
Diretora de Departamento do Departamento Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal do Porto (2007-2010) 
Chefe da Divisão Municipal de Mobilidade e Gestão da Mudança da Câmara Municipal do Porto (2003-
2007) 
Técnica do Gabinete de Marketing e Imagem da Universidade do Minho 
(1994-2003) 
Foi Docente da disciplina de Gestão de Recursos Humanos e Negociação na Pós-Graduação em Direção 
de Empresas na Faculdade de Economia da Universidade do Porto 
Autora de diversas publicações na área do Património e da Gestão Pública de Recursos Culturais. 
 
Datas e Horário 
 

Datas: 29 e 30 de março de 2022 
Horários: das 9h00 às 12h30  
 
REGRAS DE FUNCIONAMENTO 
 

- O Seminário tem o formador presente, em direto com os participantes, realizando a formação através da 
plataforma ZOOM; 
- Esta formação é certificada; 
- Durante as sessões os participantes poderão colocar questões verbais, mediante as regras que serão 
anunciadas no início da formação (quais os tempos, em que fase, qual a ordem, etc.). Ainda durante as 
sessões haverá possibilidade também de colocação de questões por escrito ao formador, através do chat 
room do ZOOM. As questões serão respondidas durante a sessão ou, na sessão subsequente, mediante 
envio de documento com as possíveis respostas;  
- Será fornecida toda a documentação de suporte à formação. 
 
INSCRIÇÕES 
 

Inscrição: € 180 + IVA (23%) 
Inscrição de dois ou mais participantes da mesma entidade: 160 € + IVA (23%), por participante 
 

Limite de inscrições: 25 participantes 
 

inclui: 
- Documentação 
- Certificado de participação 
 
COMO RESERVAR A SUA PARTICIPAÇÃO 
 

Através do envio de ficha de inscrição via e-mail (francisco.viegas@quadrosemetas.pt) ou por correio 
para: 
QUADROS & METAS - Consultores de Gestão e Formação, Lda. 
Rua da Constituição, 2105 2º sala 8. – 4250-170 Porto 
Telef: 22 830 13 02 
 

Poderá também fazer a inscrição no nosso site www.quadrosemetas.pt  
 

Se desejar, e uma vez que o número de inscrições é limitado, poderá efetuar uma pré-marcação 
telefónica e confirmar posteriormente através do envio da ficha de inscrição. 
 
 
 
 
 



 

 

Condições de pagamento 
 

O pagamento deverá ser efetuado logo após a realização do evento por transferência bancária (CGD, NIB: 
0035 0651 0051 035 293 038) ou por cheque (à ordem da Quadros & Metas – Consultores de Gestão e 
Formação, Lda, contribuinte nº 503 586 730). 
O cancelamento da inscrição só dará lugar ao reembolso se for efetuado 10 dias úteis antes da realização 
do Seminário. Após esse período o cancelamento, se for efetuado até 5 dias úteis antes da realização do 
seminário, dará lugar á retenção de 25% do pagamento, para compensação das despesas administrativas 
realizadas. Os cancelamentos efetuados com menos de 3 dias úteis da data de realização do seminário 
serão faturados na sua totalidade. 
A Quadros & Metas aceita, mediante comunicação escrita, que qualquer pessoa inscrita possa ser 
substituída 
 
SECRETARIADO 
 

Francisco Viegas 
francisco.viegas@quadrosemetas.pt 
Telef: 22 830 13 02 
 

QUADROS & METAS 
 

25 anos a criar Formação Especializada para a Administração Pública 
 

      Siga-nos no   

 


