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PREÂMBULO
A Cultura não é um acessório.

A Cultura não é sinónimo de espectáculo(s). A Cultura não é mercado. A Cultura não 
é elite. A cultura não é eleições.

Para nós, Cultura é um pilar do Desenvolvimento. Cultura é o oxigénio do ar mais puro 
do futuro que acreditamos possível e que agimos para construir.

Cultura é arte, é literatura, é música e é teatro e mais. É educação, é escola e é leitura. 
É património, e história, é identidade e tradições, passado e futuro, inovação e memória. 
É o que se cria e o que se usufrui. O que se gosta e o que se aprende a gostar. É o erudito 
e o popular, o amador e o profissional.

É o barco que navega no Tejo e os homens que o fazem navegar.

O Plano Municipal de Desenvolvimento Cultural que tendes perante vós é um instrumento 
para que toda(s) essa(s) cultura(s) seja(m) cada vez mais, no nosso Concelho, tão 
natural como o ar que se respira.

Um guia de acção, para melhor conhecer e tirar proveito dos recursos existentes, o que 
também permite identificar com mais precisão o que faz falta. Uma descriminação do 
muito que é feito neste nosso Concelho, talvez surpreendente para os incrédulos 
perpétuos, certamente gratificante para os que acreditam, para os que criam, para os 
que fazem.

Neste documento está expresso o que se faz e o que se quer fazer no futuro próximo. 
Construído com quem faz e para quem faz. Aqui, no documento como no Concelho, os 
protagonistas são os criadores, são os artistas, são os investigadores, são os associativistas 
e são as instituições que trabalham no Concelho a criar, a produzir, a preservar e a 
divulgar a Cultura. E ao seu lado, exactamente onde deve estar, está a Câmara Municipal.

Rui Garcia
Presidente da Câmara Municipal da Moita
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RESUMO EXECUTIVO
Os princípios que presidiram à elaboração deste documento e sua subsequente 
implementação são a inclusão, cooperação, subsidiariedade, sustentabilidade, respeito 
institucional e avaliação contínua.

Fomentar uma intervenção integrada, concertada e comprometida de todos os 
agentes na promoção e desenvolvimento cultural sustentável do Município da 
Moita, através da construção de um referencial comum que dê coerência à 
política cultural municipal e consistência à intervenção dos agentes culturais 
locais, é o objetivo do Plano de Desenvolvimento Cultural do Município da Moita 
(PDCMM).

O documento que aqui apresentamos, procura refletir, no seu conjunto, as opiniões 
e contributos dos inúmeros agentes culturais e cidadãos comprometidos com o 
desenvolvimento cultural, no nosso concelho.

Como um elemento central à elaboração deste plano, adotámos uma metodologia 
que considera a participação e o envolvimento de todos esses diversos intervenientes, 
em diferentes momentos e fóruns de discussão. 

A partir da discussão e do diagnóstico feito coletivamente, foi definido o enquadramento, 
estruturados os domínios, objetivos e eixos estratégicos de intervenção, que refletem 
a política de desenvolvimento cultural do município da Moita, para os próximos anos.

É nessa estratégia de desenvolvimento cultural que integramos o plano operacional 
que contem o conjunto dos contributos e propostas de atividades de todos os agentes 
e promotores culturais que contribuem e promovem o desenvolvimento cultural no 
Município da Moita.

Numa perspetiva de melhoria contínua do nosso trabalho, apresentamos ainda o 
plano de monitorização e avaliação do PDCMM, de modo a podermos futuramente 
refletir sobre os projetos e ações desenvolvidas e introduzir as melhorias que se 
considerem mais adequadas.
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ENQUADRAMENTO
Ao considerarmos o Desenvolvimento Cultural no Município da Moita temos por 
base os princípios da Dignidade Humana e Liberdade inscritos em documentos 
fundamentais tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos ou a Consti-
tuição da República Portuguesa.

A afirmação destes princípios posiciona a nossa intervenção no desenvolvimento 
cultural num eixo, vasto e rico de experiências da humanidade, que aponta o seu 
caminho para o desenvolvimento pleno e íntegro das capacidades humanas, 
de felicidade, de vitalidade e harmonia em cada um de nós e na nossa relação 
com o meio. 

Em nosso entender, três coordenadas interdependentes, orientadoras e necessárias 
para este longo caminho:

1. A Cultura de construção e expansão da liberdade dos indivíduos e das 
sociedades

› Constituída por um universo amplo de disciplinas como: a cultura científica e 
tecnológica, a artísticas, filosófica, a educação, o ensino e a comunicação social.
› Socialmente determinada pelas diferentes formas de produção, transmissão, 
circulação e comunicação: cultura erudita, cultura mediática e cultura popular
› Assente em valores como a memória, a criatividade, o conhecimento crítico, 
os rituais, a excelência, a beleza e a diversidade.

2. A Cultura Integral do Indivíduo que, para Bento de Jesus Caraça, pressupõe 
que o indivíduo: 

› Tenha consciência da sua personalidade e dignidade; 
› Tenha consciência da sua posição na comunidade e no mundo a que pertence; 
› Faz dessa consciência uma preocupação constante para o seu aperfeiçoamento. 

3. A Sociedade Democrática, cujo desenvolvimento harmonioso e sustentável 
decorrerá da interação de quatro pilares interdependentes: Democracia Cultural, 
Económica, Social e Política. De tal forma, que nem a Sociedade Democrática, nem 
nenhum dos seus pilares isoladamente, são concretizáveis na insuficiência de um 
pilar apenas que seja. 

Havendo os princípios e as coordenadas gerais para o caminho, sabemos que estamos 
muito afastados no tempo para atingir as condições necessárias, mas temos 
presente a importância e o papel da Cultura, sabemos para onde queremos ir no 
melhor interesse comum, podemos avaliar a cada momento as condições existentes 
e a nossa contribuição para o caminho que conduz a MOITA COMO TERRITÓRIO 
DO MUNDO E LIBERDADE.
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ENQUADRAMENTO
A construção de um Plano Municipal para intervir culturalmente num contexto local 
tem limitações de alcance evidentes para conseguirmos corresponder aos princípios 
de dignidade humana e liberdade. 

Também não queremos sobredimensionar a nossa intervenção cultural no município 
nem subdimensionar a intervenção do Estado Central no território nacional, nos 
termos da Constituição da República Portuguesa.  A falta de planificação, financiamento, 
articulação tutelar dos diversos ministérios e níveis do Estado, a desresponsabilização 
e o esvaziamento das suas competências na Cultura e o jogo concorrencial sobre as 
mesmas para o qual são empurrados os municípios, bem como o não reconhecimento 
do papel dos trabalhadores da cultura e do Movimento Associativo como um sector 
central de resiliência e desenvolvimento cultural, explicam em parte a ineficiência 
e a falta de garantia dos direitos culturais e a falta de tratamento universal para 
todos os portugueses e em todos os municípios.

Visando a elevação faseada e permanente dos níveis culturais, pretende-se um 
município com acesso inclusivo, generalizado e qualificado da população a um 
vasto conjunto de experiências culturais. 

A intervenção para o desenvolvimento cultural no município deverá permitir a 
valorização das experiências culturais, desde as quotidianas às especializadas, 
criando condições para serem vividas e apropriadas, fomentando as condições 
ao seu exercício livre, criador e consciente, alimentando de forma recíproca 
o indivíduo e a sociedade. 

A política cultural no município promoverá um processo global de planeamento 
adequado às caraterísticas próprias do território, integrando esforços, coordenando 
ações e planeando processos com os diversos agentes, de forma Integrada, Con-
certada e Comprometida.
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METODOLOGIA 
Na construção do Plano de Desenvolvimento Cultural do Município da Moita partimos 
de uma metodologia participativa que procurou a interação entre os diversos agentes 
culturais. Este processo contou com 55 entidades, cerca de 300 participações, 
resultando em inúmeros contributos.
Neste sentido foram realizados diversos momentos de auscultação e diálogo ao longo 
do processo, dos quais salientamos:

› 2º Fórum do Movimento Associativo – Definição da necessidade de construção de 
um plano de desenvolvimento cultural, ficando a coordenação deste plano a cargo 
da Câmara Municipal. 
› Constituição de um Grupo de Coordenação interno da CMM. 
› Realização de diversas reuniões com agentes culturais e peritos.
› Realização de reuniões com os técnicos da divisão de cultura da CMM.
› 3º Fórum do Movimento Associativo – Apresentação de proposta e posterior 
decisão sobre os valores, objetivos e a metodologia a seguir.
› Reuniões internas entre técnicos da divisão da cultura e técnicos de outras áreas 
do departamento de assuntos sociais e cultura (educação, juventude, assuntos 
sociais e movimento associativo).
› 1ªs Jornadas da Cultura com os agentes culturais do concelho – apresentação da 
visão e dos objetivos subjacentes à construção do Plano e auscultação dos agentes, 
por grupos e áreas de trabalho, em torno da questão central “Como perspetivar o 
futuro da cultura no Município da Moita?”, tendo como desbloqueadores três 
questões: “O que pretendemos?”, “Como é que a minha área pode contribuir?”, “O 
que é que podemos fazer?”.
› Trabalho de análise, síntese dos inúmeros contributos e enquadramento estratégico 
- identificação de linhas estratégicas de ação conducentes ao estímulo das forças 
e potenciação das oportunidades, superação das fraquezas e proteção face a ameaças.
› Trabalho de integração e síntese, no sentido de conformar as propostas elencadas, 
à estratégia definida, tendo em conta os recursos disponíveis e o período de execução 
do plano.
› Discussão e aprovação em reunião de Câmara Municipal.
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METODOLOGIA 
SÍNTESE DO ESQUEMA METODOLÓGICO
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ESQUEMA DAS CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO INTERNO
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SÍNTESE DO ESQUEMA CONCEPTUAL
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Uma ABORDAGEM
DISCIPLINAR 
DAS ÁREAS CULTURAIS
que diz respeito
a todas as práticas

Dá origem aos domínios
estratégicos de resposta:
Dimensões 
de desenvolvimento
sobretudo “vertical”

Uma ABORDAGEM
SOCIAL E POLÍTICA
DO TERRITÓRIO
Dá origem aos domínios
estratégicos de resposta:

Dimensões 
de desenvolvimento
sobretudo “horizontal” 
– de contexto e de agenda 
social, política e económica

Uma ABORDAGEM
À EXPERIÊNCIA CULTURAL
(na perspetiva antropológica
e sociológica)

CULTURA INTEGRAL/
COESÃO SOCIAL
“CULTURA 
PARA A LIBERDADE”

• Com as suas dimensões
de apropriação e usufruto
do indivíduo
• Com as dimensões social
e disciplinar que determinam
a cultura

MEMÓRIAS,
VIVÊNCIAS

E PERSPECTIVAS

QUE VISA

CONHECIMENTO
E EXPERIÊNCIA

DE FRUIÇÃO
CULTURAL

SABER
E EXPRESSÃO,

APRENDIZAGEM
E CAPACITAÇÃO

ENVOLVIMENTO,
PARTICIPAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE

ESPAÇO
PÚBLICO,

INSTALAÇÕES E
EQUIPAMENTOS

OFÍCIOS,
EXPERIMENTAÇÃO

E CRIAÇÃO

COMUNICAÇÃO
E PROMOÇÃO
DA ATIVIDADE



DIAGNÓSTICO: 
AMBIENTE EXTERNO 
E INTERNO
ANÁLISE POR DOMÍNIOS ESTRATÉGICOS 
– JORNADAS CULTURA (interno e externo)



ESQUEMA DAS CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO

› Peso da tradição / resistência 
 à mudança e população pouco aberta 
 às novidades
› População com poucos recursos e baixa 
 qualificação (taxa bruta do ensino 
 secundário das mais baixas da AML)
› Fraca mobilidade interna (transportes 
 escassos)
› Concelho dormitório 
›  Fragmentação territorial (ausência 
 de uma identidade agregadora)
›  Adesão da população menor do que 
 a desejável 
›  Jovens com massa crítica procuram 
 reconhecimento noutros concelhos 
›  Dificuldade de captar público jovem, 
 especialmente entre os 12 e os 17 anos
› Falta de recursos humanos financeiros 
 no Movimento Associativo
› Excesso de oferta e demasiadas ações 
 soltas
› Constrangimentos à contratação 
 de recursos humanos 

› Diversidade populacional (diversidade 
 cultural, várias gerações…)
› Sentido de comunidade (de entreajuda)
› Diversidade dos agentes culturais
› Diversidade de públicos e visitantes com 
 formações e especializações diversas 
 – massa crítica
› Técnicos especializados e motivados
›  Iniciativas e serviços com qualidade 
 reconhecida (retorno positivo)
›  Disponibilidade de recursos e conteúdos
›  Diversidade e quantidade de ofertas 
 culturais (município e das coletividades) 
› História e Riqueza das tradições e património 
 cultural, nomeadamente cultura ribeirinha
› Trabalho feito e espólio diversificado 
 (documentos históricos, artefactos, 
 pinturas, fotos, livros, testemunhos)
›  Riqueza de património histórico, 
 arqueológico e etnográfico
› Conhecimento científico, trabalho 
 de campo e saber-fazer
› Res. Arqueológicas reconhecidas pela DGPC
› Existência de uma Carta Património
›  Vida e experiência dos centros náuticos 
 com a prática e muito saber 
›  Eventos ligados à história local (Feira 
 Medieval, Comemorações do Foral)
› Disponibilidade e paixão dos agentes 
 culturais locais

Promoção do Acesso
ao Conhecimento

e à Experiência de Fruição

CONHECIMENTO
E EXPERIÊNCIA

DE FRUIÇÃO
CULTURAL

FORÇAS FRAQUEZAS

› Promover o acesso generalizado 
 e diversificado ao conhecimento 
 e à experiência de fruição cultural 

› Organizar, sistematizar e atualizar 
 os dados das diferentes áreas 
 da cultura e do conhecimento 
 no território, facultando o acesso 
 a um diagrama cultural 
 de experiências, vocações, 
 perspetivas e interesses 
 no município

›  Promover uma mediação 
 cultural que faça de pedra 
 de toque entre conteúdos 
 pertinentes e munícipes 
 concretos e específicos

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

› Parcerias e Integração em redes locais, 
 regionais, nacionais e internacionais 
 (partilha de ideias, encontros, rotas 
 patrimoniais)
› Maior diversidade e acessibilidade 
 aos recursos tecnológicos ao dispor 
 das atividades culturais 
› Acesso facilitado ao conhecimento 
 e à informação
› Valorização da arte urbana no âmbito 
 da reabilitação de espaços públicos
› Existência de oferta formativa 
 qualificada
› Tendência para procura de projetos 
 diferenciados e inovadores para 
 a valorização da memória
› Recetividade a culturas alternativas
› Acessibilidade e proximidade à capital 
› Existência alargada de públicos 
 e visitantes em iniciativas e eventos.
› Valorização crescente de projetos 
 inovadores e sustentáveis - financeira 
 e ambientalmente

› Evolução demográfica com tendência 
 para o envelhecimento da população
› Falta de hábitos culturais (indicadores 
 económicos, iliteracia, etc.) 
› Concorrência de oferta cultural noutros 
 concelhos
› Celeridade das mudanças culturais 
› Concentração e monopolização do discurso 
 da cultura numa tendência para 
 homogeneizar a cultura 
›  A influência dos media na massificação 
 de conteúdos / agenda do entretenimento
› A instrumentalização da cultura (utilização 
 como um meio e não como um fim)
› Efeitos da globalização nos interesses 
 dos mais novos, desvalorização 
 das tradições em favor das tecnologias
› Tudo o que não está à distância de um 
 clique, não existe
› Horários laborais dificultam fruição cultural
› Falta de investimento público 
 da administração central  
› Complexidade da legislação pouco 
 adequada e “dissuasora” à valorização 
 e preservação do património 
› Extinção das profissões tradicionais para 
 conservação das embarcações e dos estaleiros
› Desvalorização das carreiras profissionais

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
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ESQUEMA DAS CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO

› Falta de recursos técnicos 
› Insuficiência das estratégias 
 de colaboração e parceria
› Insuficiente conhecimento 
 dos projetos existentes por parte 
 das escolas e comunidade 
› Insuficiente plano de comunicação
› Dificuldade de mobilidade entre 
 freguesias
› Debilidades na organização 
 do serviço educativo

› Técnicos especializados, qualificados 
 e motivados
› Disponibilidade de recursos 
 e conteúdos 
› Diversidade de projetos educativos 
› Trabalho de proximidade com 
 a comunidade educativa
› Comunidade educativa participativa 
 e colaborante
› Conhecimento científico, trabalho 
 de campo e saber-fazer
› Experiencias de vida com muito saber 
› Disponibilidade e paixão dos agentes 
 culturais locais

Promoção do Saber
e da Capacidade de Expressão

SABER
E EXPRESSÃO

CULTURAL,
APRENDIZAGEM
E CAPACITAÇÃO

FORÇAS FRAQUEZAS

› Promover e fomentar 
 a apropriação qualificada 
 do mundo e um melhor usufruto 
 da vida, bem como, estimular 
 o desenvolvimento 
 e a transformação do saber 
 e da expressividade, através 
 da promoção da partilha, diálogo 
 e formas de aprendizagem 
 e capacitação

› Fomentar um comportamento 
 de autonomia e autocrítica, 
 de exigência e excelência, 
 de responsabilidade 
 e cooperação, através 
 da promoção da literacia 
 e de uma mediação cultural que 
 se constrói a partir da relação 
 entre os valores culturais 
 e patrimoniais e a agenda 
 dos munícipes

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

› Participação em fóruns nacionais 
 e internacionais 
› Maior diversidade e acessibilidade 
 aos recursos tecnológicos  
› Tendência para procura de projetos 
 diferenciados e inovadores para 
 a valorização da memória
›  Recetividade a culturas alternativas
›  Integração na AML
› Componente formativa das residências 
 artísticas 
› Teatro como ferramenta educativa

› A influência dos media na massificação 
 de conteúdos 
› A instrumentalização da cultura: 
 utilização como um meio e não como 
 um fim
› Horários laborais 
› Insuficiências e desvalorização 
 do ensino cultural e artístico 
› Falta de investimento público 
 da administração central  
› Insuficiente planeamento territorial 
 das políticas publicas culturais 
›  Extinção das profissões tradicionais 
›  Desvalorização das carreiras 
 profissionais (técnicas) 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
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ESQUEMA DAS CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO

› Falta de competências 
 organizacionais dos artistas para 
 se afirmarem
› Dificuldade de acessibilidade 
 a espaços para criação 
 e experimentação cultural e artística
› Insuficiente visibilidade 
 e reconhecimento dos artistas locais 
 pelos pares  

› Diversidade dos agentes culturais 
 e artísticos
› Criatividade dos artistas locais 
› Disponibilidade de recursos
› Existência de histórico de trabalho 
 criativo e cultural
› Programas municipais e/ou parcerias 
 de apoio à criação
› Atratividade de equipamentos 
 culturais para a experimentação 
 e criação

Promoção da Experiência
Oficina, da Experimentação

e Criação Cultural e Artística 

OFÍCIOS,
EXPERIMENTAÇÃO

E CRIAÇÃO

FORÇAS FRAQUEZAS

› Promover condições para 
 o desenvolvimento 
 das capacidades expressivas 
 dos munícipes no campo 
 da experimentação e da criação 
 cultural e artística

› Valorizar a livre experimentação 
 e criação cultural e artística 
 dos munícipes como ação 
 de vitalidade e de vigor 
 da comunidade na sua 
 interligação ao território e à vida, 
 que através dos seus produtores 
 é capaz de interpretar, construir, 
 reconstruir e enriquecer os seus 
 sentidos

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

› Existência de algumas linhas 
 de financiamentos nacionais 
 e comunitários
› Inovação como motor da preservação 
 da tradição 
› Procura de espaços no município 
 para a realização de residências 
 artísticas
› Integração na AML

› Falta de investimento público 
 da administração central 
› Falta de perspetivas profissionais 
 de sustentabilidade dos artistas

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
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ESQUEMA DAS CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO

› Jovens com massa crítica procuram 
 reconhecimento noutros concelhos 
› Falta de recursos técnicos e Falta 
 de recursos humanos qualificados 
› Representações estigmatizadas 
 e estereotipadas da cultura 
 do território 
› Pouca visibilidade dos produtos 
 culturais
› Dificuldade em inovar a apresentação 
 conteúdos culturais
›  Fraca mobilidade interna 

› Diversidade populacional (diversidade 
 cultural, várias gerações…)
› Sentido de comunidade (sentido 
 de entreajuda)
› Diversidade dos agentes culturais
› Criatividade dos artistas locais
›  História e riqueza de património 
 e tradições, com reconhecimento 
 no exterior
›  Memória, identidade do território 
 e sentido de pertença
›  Cultura ribeirinha 
› Dinamismo do movimento associativoValorização e Promoção

das Experiências, Representações,
Identidades e Modos de Vida

no Território

MEMÓRIAS,
VIVÊNCIAS

E PERSPECTIVAS

FORÇAS FRAQUEZAS

› Ativar o território cultural 
 do município promovendo a 
 investigação e o saber, relacionando 
 o conhecimento da história 
 e da cultura com a agenda do presente, 
 estabelecendo zonas de diálogo 
 e incorporando as experiências atuais

› Valorizar o território cultural 
 do município para afirmar como 
 nos conhecemos, distinguimos, 
 relacionamos e posicionamos, 
 como fator de capacitação para 
 respondermos culturalmente com 
 exigência às necessidades, para 
 construirmos histórias e cultura, 
 experiências e perspetivas 
 de bem-estar, mais materializadas 
 ou mais sonhadas

› Potenciar os recursos simbólicos 
 e materiais do território como força 
 motriz do planeamento, de forma 
 a dotar os projetos de maior 
 consistência e solidez estrutural, 
 de maior capacidade de ação 
 e de atratividade

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

› Integração em redes intermunicipais 
› Maior diversidade e acessibilidade 
 aos recursos tecnológicos  
› Procura de projetos diferenciados 
 e inovadores para a valorização 
 da memória
›  Recetividade a culturas alternativas
›  Valorização crescente de projetos 
 inovadores e sustentáveis - financeira 
 e ambientalmente

› Preconceito em relação aos territórios 
 (interno e externo) / Imagem 
 e conotação do território desfavorável
› A instrumentalização da cultura: 
 utilização como um meio e não como 
 um fim
› Efeitos da globalização nos interesses 
 dos mais novos /desvalorização 
 das tradições em favor das tecnologias 
› Tudo o que não está à distância 
 de um clique, não existe
›  Dificuldades financeiras - território 
 e população com poucos recursos 
 financeiros
› Fragmentação territorial (ausência 
 de uma identidade agregadora)
›  Isolamento social crescente

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
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ESQUEMA DAS CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO

› Falta de recursos humanos e técnicos
› Insuficiente avaliação e massa crítica
›  Insuficiente articulação entre equipas 
›  Insuficiente comunicação interna 
 e organização
›  Dificuldade de articulação e definição 
 de conceitos
› Fraca perceção das orientações sobre 
 a política cultural do concelho
›  Falta de conhecimentos dos projetos 
 que existem
›  Falta de comunicação ou articulação
›  Fraca mobilidade interna (transportes 
 escassos)

› Valorização da inclusão 
 e da democracia participada
› Escala de proximidade, território não 
 disperso que permite um maior 
 cruzamento entre áreas
› Sentido de comunidade 
› Comunidade participativa 
 e colaborante 
› Disponibilidade de recursos técnicos 
 e humanos competentes e motivados
›  Dinamismo do movimento associativo 
›  Existência de parcerias já 
 consolidadasProcessos de articulação

e ação global, promovendo
a cooperação e partilha entre

os diferentes interessados
no desenvolvimento da atividade

cultural e o trabalho em rede

ENVOLVIMENTO,
PARTICIPAÇÃO

E DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE

FORÇAS FRAQUEZAS

› Melhorar os processos 
 de participação da população, 
 criando condições estruturais
 e coletivas de análise 
 dos problemas, de definição 
 das soluções, incluindo processos 
 de monitorização e avaliação

› Melhorar os níveis de cooperação 
 entre os diversos intervenientes 
 para o desenvolvimento cultural 

›  Melhorar a planificação 
 e organização, integrando todas 
 as iniciativas do concelho num 
 processo global, coordenando 
 os diferentes projetos e a ação 
 dos diversos promotores

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

› Participação em redes e projetos 
 intermunicipais 
› Parcerias e intercâmbios com 
 instituições locais, regionais 
 e nacionais
› Lei do mecenato 
› Existência de financiamentos 
 nacionais e comunitários, públicos 
 e privados 

› Falta de investimento público 
 da administração central  
› Insuficiente planeamento territorial 
 das políticas publicas culturais 
› Isolamento social crescente

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
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ESQUEMA DAS CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO

› Divulgação e comunicação não 
 atempada, pouco criativa e através 
 de meios pouco mobilizadores
› Fraca acessibilidade da informação 
 disponibilizada no site da câmara 
› Falta de conhecimentos dos projetos 
 que existem
› Falta de estratégia de comunicação 
› Dificuldade de articulação entre 
 os intervenientes da comunicação

› Escala de proximidade (território 
 não disperso que permite um maior 
 cruzamento entre áreas)
› Diversidade de públicos e visitantes 
 com formações e especializações 
 diversas - massa crítica
› Técnicos municipais especializados 
 e motivados
› Existência na comunidade de meios 
 de divulgação das iniciativas culturais, 
 em suporte de papel e meios digitais
› Existência de eventos municipais 
 e/ou em parceria com capacidade 
 de atração de públicos e de valorização 
 do território

Ambiente e condições
da comunicação, divulgação

e promoção da atividade

COMUNICAÇÃO
E PROMOÇÃO
DA ATIVIDADE

FORÇAS FRAQUEZAS

› Dar a conhecer os mecanismos 
 que asseguram a transparência, 
 a regularidade e a eficácia 
 do sistema de parcerias entre 
 os agentes culturais do município;

› Melhorar a promoção 
 e divulgação da rede, das áreas 
 culturais e das atividades.

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

› Participação em redes e projetos 
 intermunicipais 
› Parcerias e intercâmbios com i
 nstituições locais, regionais e nacionais
› Participação em fóruns/consórcios 
 nacionais e internacionais com 
 visibilidade cultural ao município 
›  Maior diversidade e acessibilidade 
 aos recursos tecnológicos 
›  Acesso facilitado ao conhecimento 
 e à informação 
›  Participação do município em eventos 
 nacionais e internacionais para dar v
 isibilidade aos projetos do concelho
›  Recurso à comunicação social 
 e à diáspora da Moita para divulgação 
 das iniciativas e do território

› Falta de investimento público 
 da administração central
› Redes sociais e desinformação
› Excesso de informação / poluição 
 informativa
› Infoexclusão
›  Fraca valorização da oferta cultural 
 do território 
›  Força centrípeta de Lisboa

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
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ESQUEMA DAS CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO

› Exiguidade de recursos financeiros 
 face às necessidades de manutenção 
 e investimento nos espaços 
 e equipamentos 
› Fraca mobilidade interna / transportes 
 escassos 
› Fraca coesão do território entre 
 freguesias 
› Visão fragmentada do território 
 dificulta uma visão global
›  Exiguidade de recursos humanos
›  Necessidade de ocupar espaços 
 funcionais, com outras funções 

› Diversidade de equipamentos 
 e recursos municipais e do Movimento 
 Associativo
› Rede de equipamentos diversos 
 e distribuídos no território
› Rede de equipamentos altamente 
 especializados e qualificados
› Reconhecimento externo 
 dos equipamentos e ofertas culturais
› Existência de parcerias com 
 o Movimento associativo para utilização 
 dos espaços culturais do território
› Existência de espaços públicos 
 informais qualificados para atividades 
 culturais
›  Horários desfasados e integrados 
 dos equipamentos culturais 
›  Bom aproveitamento dos recursos 
 financeiros provenientes de fundos 
 comunitários 
›  Disponibilidade de recursos técnicos 
 e humanos competentes e motivados

Condições físicas
de acesso ao conhecimento,

à prática e vida cultural

ESPAÇO PÚBLICO,
INSTALAÇÕES

E EQUIPAMENTOS

FORÇAS FRAQUEZAS

› Conhecer, potenciar e melhorar 
 a rede de instalações, 
 equipamentos e espaços públicos 
 do concelho;

› Promover a cultura integral 
 do indivíduo através de uma 
 vivência cultural de progressiva 
 qualidade, contextualizada 
 e dignificante. 

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

› Disponibilidade de oferta formativa 
 qualificada, através de redes 
 intermunicipais e parcerias 
› Lei do mecenato
› Existência de financiamentos 
 nacionais e comunitários, públicos 
 e privados 
› Valorização da arte urbana no âmbito 
 da reabilitação de espaços públicos 
›  Procura de espaços adequados para 
 a realização de residências artísticas 
 e atividades culturais e sociais
›  Acessibilidade e proximidade à capital 

› Horários laborais dificultam 
 a utilização e fruição dos equipamentos
› Falta de investimento público 
 da administração central
›  Baixo orçamento para a cultura
› Insuficiente planeamento territorial 
 das políticas publicas culturais
›  Extinção das profissões tradicionais 
 para conservação das embarcações 
 e dos estaleiros
›  Poluição do Tejo
›  Desinvestimento nos transportes 
 públicos
› Fraca mobilidade inter-regional 
 do arco ribeirinho sul
› Insuficientes instrumentos para 
 preservação
› Complexidade da legislação e tutelas, 
 pouco adequada à valorização 
 e preservação do património

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
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EIXOS 
DE INTERVENÇÃO 
E OBJECTIVOS 
ESTRATÉGICOS



 
 

Promoção do acesso
ao conhecimento e à experiência 
de fruição

História | Património | Arqueologia | Náutica | Folclore | Tradição Equestre
Tauromaquia | Literatura | Artes Visuais | Música | Teatro | Dança

Fundos
Decumentais

Ações em
contexto Educativo

Ao vivoNET

Conhecimento 
e experiência de fruição

DOMÍNIO
ESTRATÉGICO

EIXO DA
INTERVENÇÃO MEDIDAS

FRUIR E ACEDER À/AO:I – POTENCIAR 
AS CONDIÇÕES
DE ACESSO 
E FRUIÇÃO

Promoção do Saber 
e da capacidade de expressão

História | Património | Arqueologia | Náutica | Folclore | Tradição Equestre 
Tauromaquia | Literatura | Artes Visuais | Música | Teatro | Dança

Mediação e Serviço Educativo 
em contexto de partilha e reflexão

Mediação e Serviço Educativo em 
contexto de Oficina / prática / aula

Saber e expressão
 cultural, aprendizagem 
e capacitação

II – ESTIMULAR 
E CAPACITAR

P.20

Missão: Promover a cooperação, planeamento e coordenação, sistematizando um processo de 
ação global e integrada, concretizando de forma coerente a participação dos diferentes atores 
sociais referidos direta ou indiretamente à prática cultural, no Município da Moita.

Visão: Moita, um território do mundo e de liberdade

Valores: Inclusão | Cooperação | Subsidariedade | Respeito Institucional | Avaliação Contínua
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ATRAVÉS DE

Valorização e promoção 
das experiências, representações,
identidades e modos de vida 
no território

História | Património | Arqueologia | Náutica | Folclore | Tradição Equestre 
Tauromaquia | Literatura | Artes Visuais | Música | Teatro | Dança

Ativar a cultura local a partir 
da investigação

Ativar a cultura local a partir 
dela própria

Memórias, vivências 
e perspetivas 

IV 
– IMPULSIONAR 
O TERRITÓRIO 
CULTURAL

ATRAVÉS DE

Condições físicas de acesso 
ao conhecimento, à prática 
e vida cultural

Registo descritivo 
da rede 
de equipamentos 
e património

Gestão da rede 
– Utilização 
dos equipamentos 
culturais de gestão 
municipal

Manutenção, 
requalificação 
e construção da rede

Espaço público, 
instalações 
e equipamentos 

VIII – POTENCIAR 
A REDE 
DE ESPAÇOS 
PÚBLICOS E 
EQUIPAMENTOS 
CULTURAIS

Ambiente e condições 
da comunicação, divulgação 
e promoção da atividade

Promoção e divulgação das áreas 
culturais, ações e seus 
intervenientes

Divulgação da rede 
de equipamento do município

Comunicação e promoção 
da atividade 

VII 
– COMUNICAR 
E DIVULGAR

Processos de articulação e ação 
global, promovendo a cooperação 
e partilha entre os diferentes 
interessados no desenvolvimento 
da atividade cultural e o trabalho
em rede

Instrumentos para 
o desenvolvimento

Instrumentos para 
a participação e planificação

Plataformas para a cooperação 
entre entidades

Envolvimento, participação 
e desenvolvimento 
da atividade 

V – PARTICIPAR 
E PLANIFICAR

VI – COOPERAR 
E DESENVOLVER

Promoção da experiência 
oficinal, da experimentação 
e criação cultural e artística

História | Património | Arqueologia | Náutica | Folclore | Tradição Equestre 
Tauromaquia | Literatura | Artes Visuais | Música | Teatro | Dança

Dispositivos de estímulo à Criação, Registo e Edição

Ofícios, experimentação 
e criação

III – FOMENTAR 
A EXPERIÊNCIA 
DE CRIAÇÃO ATRAVÉS DE



PLANO OPERACIONAL



Promoção do Acesso ao Conhecimento e à Experiência de Fruição

MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

DOMÍNIO ESTRATÉGICO CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA DE FRUIÇÃO CULTURAL

EIXO DE INTERVENÇÃO I – POTENCIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO E FRUIÇÃO

ÁREA HISTÓRIA – PATRIMÓNIO – ARQUEOLOGIA

› Promover o acesso generalizado e diversificado ao conhecimento e à experiência de fruição cultural 
› Organizar, sistematizar e atualizar os dados das diferentes áreas da cultura e do conhecimento 
no território, facultando o acesso a um diagrama cultural de experiências, vocações, perspetivas 
e interesses no município
› Promover uma mediação cultural que faça de pedra de toque entre conteúdos pertinentes 
e munícipes concretos e específicos 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Aceder 
ao Património 
através de Fundos 
Documentais

Desenvolvimento 
de coleções: 
livro, audiovisual, 
periódico, outros 
documentos

Atualização 
e tratamento de 
Fundos Documentais 

Atualização 
e tratamento de 
Fundos Documentais 

CMM % de aquisições 
e doações 

Aceder 
ao Património 
através da NET

O Nosso Lugar 
é um Mundo

Aplicação 
informática

CMM Nº de aplicações 1

Catálogo on-line 
da Rede de Bibliotecas 
Municipais e Escolares

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM / RBE Nº de pesquisas + 5%

Catálogo on-line 
do Arquivo Histórico 
do Município da Moita

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de aplicações 
disponibilizadas

1

Era uma vez 
na Moita...

Publicação mensal 
- divulgação 
de documentos de 
carácter histórico e/ou 
de interesse para o 
município e munícipes

Percurso 
Interpretativo 
no Estaleiro Naval 
de Sarilhos Pequenos

Visita por marcação CMM / Estaleiro Nº de visitas 
anualmente 

+5%

“Cais Vivo” 
de Embarcações 
Tradicionais 

Visita livre 
ou por marcação

CMM / CNM Nº de embarcações 
participantes

=

Sítio das Marinhas – 
Centro de Interpretação 
Ambiental

Visita por marcação 
serviço 

CMM / CNM Nº de Visitas por ano +5%

Passeios 
na Embarcação 
Municipal Varino 
“O Boa Viagem”

Agenda de Passeios CMM Nº de visitas =

% de visitas 
do concelho

=

Nº de passeios 
realizados anualmente

=

Nº de passeios 
realizados anualmente

+5%

A “Paga da Praia”  Iniciativa a realizar 
na Primavera e Verão 

CNM / ANS Nº de embarcações 
reparadas anualmente

=

Nº de embarcações 
construídas anualmente

=

8%

Nº de consultas 
e empréstimos 

=

Fruir e aceder 
ao Património 
através de Sítios 
e Equipamentos 
Musealizados 
– Edificado 
e Marítimo, 
Histórico, 
Arqueológico 
e Artístico

Tejo convida Agenda de Passeios Tejo convida Nº de visitas +5%
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MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

Fruir e aceder 
ao Património 
através de Sítios 
e Equipamentos 
Musealizados 
– Edificado 
e Marítimo, 
Histórico, 
Arqueológico 
e Artístico

Moinho de Maré da 
Azenha Exposições 
permanentes 
“História do Moinho” 
“Ciclo do Pão”

Visita por marcação CMM Nº de Visitas por ano

“As Mulheres 
e o Trabalho: 
Indústria de Vestuário 
no concelho da Moita”

Agenda itinerante 
e por marcação

CMM Nº de itinerâncias/ano 1

Cine memórias Agenda itinerante 
e por marcação

CMM Nº de itinerâncias/ano 1

“Foral” Agenda itinerante 
e por marcação

CMM Nº de itinerâncias/ano 1

“Serviço Público 
em Liberdade”

Reavaliação 
de conteúdos

CMM Nº de recursos 
produzidos

1

“Leitura Pública” Reavaliação 
de conteúdos

CMM Nº de recursos 
produzidos

1

“A Revolução 
Republicana 
no concelho da Moita”

Agenda itinerante 
e por marcação

CMM Nº de itinerâncias/ano 1

+5%

Visitas ao Património Visita por marcação CMM Nº de Visitas por ano +5%

Coleção Régia 
– À descoberta dos 
Reis de Portugal

Visita por marcação CMM Nº de Visitas por ano +5%

Núcleo Museológico 
João José da Silva 

Visita por marcação UFBBVA Nº de Visitas por ano +5%

Reservas 
Arqueológicas 
conhecer 
a arqueologia no 
concelho da Moita
na Capela de São 
Sebastião Exposições 
permanente: 
“A ocupação 
do território através 
da Arqueologia”

Visita por marcação CMM Nº de Visitas por ano +5%

Fruir e aceder 
ao Património 
através 
de Exposições 
itinerantes 

Placas informativas 
junto ao Património

Monitorização 
e atualização

CMM Nº de painéis 
instalados 

2

Mapas informativos – 
Percursos / Roteiros

Monitorização 
e atualização

CMM Nº de percursos 1

Audioguias Monitorização 
e atualização

CMM Nº de acessos/ano +5%

Fruir e aceder 
ao Património 
no Espaço Público 
– autonomização 
dos itinerários

Visitas orientadas 
ao Património

Visita por marcação CMM Nº de visitas/ano +5%Fruir e aceder ao 
Património através 
de Visitas orientadas 
ao Património

Feira Medieval 
de Alhos Vedros

Iniciativa a realizar 
nos princípios de junho

Alius Vetus Nº de realizações /ano 1

Maleta da História
Recursos pedagógicos 
para o estudo 
da história local

Reavaliação 
de conteúdos

CMM Nº de recursos 
produzidos/ano

1

Arca do Mundo
Recursos 
pedagógicos para 
a interculturalidade

Reavaliação 
de conteúdos

CMM Nº de recursos 
produzidos/ano

1

Fruir e aceder 
ao Património 
através da sua 
Animação
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MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

ÁREA NÁUTICA – FOLCLORE – TRADIÇÃO EQUESTRE – TAUROMAQUIA 

Aceder à Náutica, 
Folclore, Tradição 
Equestre 
e Tauromaquia 
através de Fundos 
Documentais

Desenvolvimento 
de coleções: 
livro, audiovisual, 
periódico, outros 
documentos

Atualização 
e tratamento de 
Fundos Documentais 

Serviço 
de atendimento 
e referência

CMM % de aquisições 
e doações 

Aceder à Náutica, 
Folclore, Tradição 
Equestre 
e Tauromaquia 
através da NET

O Nosso Lugar 
é um Mundo

Aplicação 
informática

CMM Nº de aplicações 1

“A História 
da Tauromaquia 
no concelho da Moita” 
na Praça de Touros 
da Moita Daniel 
do Nascimento 

Abertura em dia 
de Corrida ou por 
marcação

SMT Nº de Visitas por ano + 5%

“Embarcações 
Tradicionais e a 
Cultura Ribeirinha” 
– ANS

Abertura 
por marcação

ANS Nº de Visitas por ano +5%

Exposição sobre 
o Grupo de Folclore 
Etnográfico 

Abertura em dias 
de atividade ou por 
marcação

RFEBC Nº de Visitas por ano +5%

Catálogo on-line da 
Rede de Bibliotecas 
Municipais e Escolares

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

“Todos a Bordo” 
– À descoberta 
do tejo no Varino 
“O Boa Viagem” 

Agenda de Passeios CMM / EB’s Nº de turmas +5%

Nº de turmas 6

1%

Nº de consultas 
e empréstimos 

=

Aceder à Náutica, 
Folclore, Tradição 
Equestre 
e Tauromaquia 
através de Exposições 
permanentes

“Moita Património 
do Tejo” 
(que está no CNM)

Agenda itinerante 
e por marcação

CMM Nº de itinerâncias/ano

“Embarcações 
tradicionais” 

Reavaliação 
de conteúdos

CMM Nº de recursos 
produzidos/ano

Aceder à Náutica, 
Folclore, Tradição 
Equestre 
e Tauromaquia 
através 
de Exposições 
itinerantes

Aceder à Náutica, 
Folclore, Tradição 
Equestre 
e Tauromaquia 
através de Ações 
em contexto 
Educativo

Regata 
da Associação 
Naval Sarilhense 

Iniciativa a realizar 
em agosto

ANS Nº de embarcações =

Regata em Honra 
da Nossa Srª 
da Boa Viagem 

Iniciativa a realizar 
em Setembro

CNM Nº de embarcações =

Cruzeiro / Regata 
Moita – Vila Franca 
de Xira 

Iniciativa a realizar 
em Setembro

CNM / CMM / CMVFX Nº de embarcações =

Noite do Fragateiro Iniciativa a realizar 
em Setembro

CNM Nº de participantes =

Concurso de Barcos 
Engalanados 

Iniciativa a realizar 
em Setembro

CNM Nº de embarcações =

Fruir e aceder 
à NÁUTICA

Encontros 
intergeracionais 
convivencialidades / 
Idade + 

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de participantes 50
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CMM / RBE Nº de visualizações + 5%

1

Embarcações 
em miniaturas

Reavaliação 
de conteúdos

Nº de recursos 
produzidos

1

Agenda itinerante 
e por marcação

Nº de itinerâncias /
ano

2

CMM

CMM



MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

Fruir e aceder 
à NÁUTICA

Fruir e aceder 
ao FOLCLORE

Concurso 
de Engalanamento 
de barcos típicos 
do rio Tejo

Iniciativa a realizar 
em Julho

ADNA Nº de embarcações

Romaria a Cavalo 
Moita-Viana 
do Alentejo em 
Honra da Nª Srª

Iniciativa a realizar 
em Abril

Romeiros Nº de participantes =

Cavalhadas Iniciativa a realizar 
em Setembro

Romeiros Nº de participantes =

Passeio a Cavalo Iniciativa a realizar 
em Março

Romeiros Nº de participantes =

Ações do Grupo de 
Forcados Amadores

FAm Nº de iniciativas =

Ações do Grupo de 
Forcados do Aposento

FAp Nº de iniciativas =

=

Festa dos Fazendeiros 
– Rancho Folclórico 
Fazendeiros da Barra 
Cheia e Arredores

Iniciativa a realizar 
em Agosto

RFFBCA Nº de grupos 
participantes

=

Nº de visitas =

Festival do Rancho 
Etnográfico

Iniciativa a realizar 
em Abril

REBC Nº de visitas =

Festival de Folclore 
Luso-Espanhol

Iniciativa a realizar 
em Abril

REBC Nº de grupos 
participantes

=

Festival de Folclore 
das Arroteias

Iniciativa a realizar 
em Julho

CRSCA Nº de grupos 
participantes

=

Cavalhadas Iniciativa a realizar 
em Julho

CRSCA Nº de grupos 
participantes

=

Festival Náutico 
da Secção Náutica

Iniciativa a realizar 
em Agosto

BMFCG Nº de embarcações =

Fruir e aceder 
à TRADIÇÃO 
EQUESTRE

Largadas durante 
as Festas da Moita

Iniciativa a realizar 
em Setembro

CFestasM Nº de iniciativas =

Largadas durante 
a Feira de Maio

Iniciativa a realizar 
em Maio

CFestasM Nº de iniciativas =

Fruir e aceder 
à TAUROMAQUIA

Livros viajantes 
(Disponibilização 
dos Documentos)

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº organizações 
beneficiárias 

+1
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MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

ÁREA LITERATURA

Fruir e aceder 
à Literatura através 
de Fundos 
Documentais

Desenvolvimento 
de coleções 

Atualização 
e tratamento de 
Fundos Documentais 

CMM % de aquisições 
e doações 

Serviço 
de atendimento 
e referência

Nº de consultas 
e empréstimos 

35%

=

Reforço dos fundos 
documentais 
das Bibliotecas 
Escolares

Atualização 
e tratamento de 
Fundos Documentais 

CMM / RBE % de aquisições 
e doações 

Serviço 
de atendimento 

Nº de consultas 
e empréstimos 

=

=



MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

ÁREA LITERATURA

Fruir e aceder 
à Literatura através 
de da NET

Fruir e aceder 
à Literatura através 
de Promoção do Livro, 
da Leitura e do Autor

O Nosso Lugar 
é um Mundo

Aplicação 
informática

CMM Nº de aplicações

Encontro com 
escritores

Organização 
e execução

Horas do Conto Histórias de Colinho 
(pré-escolar) 

CMM % Turmas de 
pré-escolar da Rede 
Pública abrangida

 60%

1

Catálogo on-line 
da Rede de Bibliotecas 
Municipais e Escolares

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM / RBE Nº de visualizações + 5%

Fruir e aceder 
à Literatura através 
de Animação 
do Livro e da Leitura 

Semeando Histórias… 
Colhendo Vitórias 
(alunos da pré e 
1º ciclo das EB rurais)

CMM % de turmas 
das escolas rurais 
do Concelho da Rede 
Pública (1º Ciclo)

100%

Histórias Soltas 
e Loucas (1º Ciclo)

CNM % de turmas do 1º 
ciclo da Rede Pública 

60% 

Hora e Meia 
(1º e 2º Ciclo)

CMM % de turmas 50%

Sábados a ler em 
família (para 
as crianças e as suas 
famílias)

CNM Nº de participantes +5%

Biblioteca Viva Organização 
e execução

CMM % de turmas 
do pré-escolar e 1º 
ciclo da Rede Pública

100%

Histórias que 
nos ligam - Digital

Organização 
e execução

CMM Nº de visualizações  +5%
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CMM Nº ações =

Nº participantes =

Apresentação 
de Livros

Organização 
e execução

CMM Nº ações =

Nº participantes =

Lançamento 
de livros

Organização 
e execução

CMM /OPB / UFBBVA Nº ações =

Nº participantes =

Leituras às Quintas Organização 
e execução

CMM Nº ações =

Nº participantes =

Liga dos Livros Organização 
e execução

CMM Nº ações =

Nº participantes =

Biblioteca 
Fora d’Horas 

Organização 
e execução

CMM Nº ações =

Nº participantes =

Escolas a ler Organização 
e execução

CMM Nº ações =

Nº participantes =

Semana da leitura Organização 
e execução

CMM Nº ações =

Nº participantes =

Maré de Poesia Organização 
e execução

CMM Nº ações =

Nº participantes =

Concurso Nacional 
da Leitura

Organização 
e execução

CMM / RBE Nº participantes / 
ciclo

+5 todos os ciclos

Feira do Livro 
de Alhos Vedros

Iniciativa a realizar em 
princípios de Julho

Academia 8 Janeiro  Nº de livros =



MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

Fruir e aceder 
à Literatura através 
de Animação do Livro 
e da Leitura 

A Poesia continua 
– Digital

Organização 
e execução

CMM Nº de visualizações +5%

Está na hora da Leitura 
(nos Lares com o apoio 
dos Voluntários 
da Leitura)

Organização 
e execução

CMM nº de alunos 
abrangidos

=

Voluntários da 
Leitura Nas Escolas

Organização 
e execução

CMM / RBE Nº de sessões =
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MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

ÁREA ARTES VISUAIS

Aceder às Artes 
Visuais através 
de Fundos 
Documentais 

Aceder às Artes 
Visuais através 
da NET

Desenvolvimento 
de coleções:  
livro, audiovisual, 
periódico, outros 
documentos

Atualização e 
tratamento de Fundos 
Documentais 

CMM % de aquisições 
e doações 

Serviço 
de atendimento 
e referência

Nº de consultas 
e empréstimos 

3%

=

O Nosso Lugar 
é um Mundo

Aplicação 
informática

CMM Nº de aplicações 1

Fruir e aceder 
às Artes Visuais 
através de Ações em 
contexto Educativo 

A Arte Pública no meu 
concelho – visitas 
a esculturas públicas

Reavaliar os projetos CMM Relatório 1

Fruir e aceder 
às Artes Visuais, 
através 
de Exposições

Artes no FAVO 
– Artes plásticas 

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM/Grupo Nº de exposições 3

Nº de artistas 15

Nº de visitantes +5%

Artes no FAVO 
– Fotografia 

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Grupo Nº de exposições 1

Bienal de Pintura 
de Pequeno Formato

Organização 
e execução

CMM/JFAV/CACAV Nº de visitantes +5%

Mixart Organização 
e execução

AMOCA Nº de artistas =

Nº de visitantes +5%

Nº de artistas 5

Nº de visitantes +5%

#artesvisuaisescolas 
- Parcerias com 
as Escolas – trazer 
os trabalhos 
à comunidade

Exposição com 
os trabalhos de final 
ano das Escolas; 
Organização 
e execução

CMM/EB’s Nº de exposições / 
agrupamento

1

Artes plásticas 
na UNISEM

Exposição com 
os trabalhos de final 
ano da UNISEM 

CMM  Nº de exposições 2

A Escola vai… 
(ao Fórum, CEA, 
FAVO, Bibliotecas)

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM/EB’s Nº de sessões +5%

Nº de turmas +5%

Catálogo on-line 
da Rede de Bibliotecas 
Municipais e Escolares

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM / RBE Nº de visualizações + 5%

Portfolio FAVO 
– autores locais

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Grupo % de artistas 100% 



MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

ÁREA ARTES VISUAIS

Fruir e aceder 
às Artes Visuais, 
através 
de Exposições

Fruir e aceder 
ao Cinema 

Exposições 
individuais 
e coletivas

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Grupo/CMM/outros Nº de exposições

BoCA

+5%

Nº de artistas +5%

Nº de visitantes +5%

Fruir e aceder 
às Artes Visuais 
no Espaço Público 
– autonomização 
dos itinerários
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CMM/ parceria Nº de exposições =

Nº de participantes =

Programação 
de Cinema infantil 
- FCJMF

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de sessões =

Nº de espectadores +5%

Programação 
de Cinema infantil 
ao ar livre – Cultura 
em Movimento

Reavaliação 
do projeto

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Relatório 1

Nº de sessões =

Nº de espectadores +5%

Programação 
de Cinema no FCJMF

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de sessões =

Nº de espectadores +5%

Programação 
de Cinema no MA:      
– Velhinha, Estrela 

Reavaliação 
de do projeto

CMM/MA Relatório 1

Roteiro de arte 
pública no concelho 
(grafiti e pintura 
mural, escultura 
– autores)

Estruturação 
do projeto

CMM  Relatório 1

MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

ÁREA MÚSICA

Aceder à Música 
através de Fundos 
Documentais

Aceder à Música 
através da NET

Desenvolvimento 
de coleções: 
livro, audiovisual, 
periódico, outros 
documentos

Atualização 
e tratamento 
de Fundos 
Documentais 

Serviço 
de atendimento 
e referência

CMM % de aquisições 
e doações

1%

Nº de consultas 
e empréstimos

=

Fruir e aceder 
à Música através 
de Ações em 
contexto Educativo

Fruir e aceder 
à Música ao vivo  

O Nosso Lugar 
é um Mundo

Aplicação 
informática

CMM Nº de aplicações 1

Catálogo on-line da 
Rede de Bibliotecas 
Municipais e Escolares

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM / RBE Nº de visualizações + 5%

O Cante Também 
É Nosso

Históriad do Cante

A Escola vai… 
(ao Fórum, CEA, 
Bibliotecas) 

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de sessões =

Nº de turmas =

Programação 
municipal

Avaliação e revisão 
de critérios

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM

CMM / parcerias

Documento 1

Nº médio 
de espectadores

75% 
da capacidade



MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

Fruir e aceder 
à Música ao vivo  

De Pequenino 
(bebés dos 0 aos 
36 meses)

 Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de sessões =

Nº de participantes =

Nº de sessões =

Nº de espectadores =

Nº de freguesias 
abrangidas

6

Nº de sessões =

Nº de participantes =

De Pequenote 
(bebés dos 3 aos 
5 anos)

CMM

Concerto 
do 25 de abril

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de espectadores =

Concerto de Natal 
do Coro Alius Vetus

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

SFRUA Nº de espectadores =

Concerto 
de Aniversário 
do Coro Alius Vetus

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

SFRUA Nº de espectadores =

Concerto 
de Ano Novo

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de espectadores =

Concerto 
Comemorativo do Dia 
Mundial da Música

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de espectadores =

Cultura 
em Movimento

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM

Nº de espectadores =

Nº de autores 
abrangidos

=Os Nossos Autores Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM

Nº de espectadores =

Nº de participantes =CEA de portas 
abertas dos artistas 
residentes

Organização 
e execução

CMM

Nº de espectadores =

Nº de grupos =Encontro de Grupos 
Corais Alentejanos 
(GCAS)

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

GCAS

Nº de espectadores =

Nº de grupos =Encontro de Grupos 
Corais Alentejanos 
(SRCUA)

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

SRCUA

Nº de espectadores =

Nº de alunos =Concerto de Final 
de Ano letivo 

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Acad Artes

Nº de espectadores =

Nº de alunos =Concertos 
de pequenos 
agrupamentos

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Acad Artes

Nº de espectadores =

Nº de alunos =Audições 
da Academia 
de Artes

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Acad Artes

Nº de espectadores =

Nº de atuações =Apresentações 
da Orquestra 
Tocá Rufar

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Tocá Rufar

Nº de espectadores =

Nº de participantes =Festival 
de Acordeão 
da Barra Cheia

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

REBC
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MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

ÁREA MÚSICA

Festival BB Blues 
Fest e Blues Night’s
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Nº de grupos =

Nº de espectadores =

 Nº de sessões =Festival 
de Acordeão 
da Barra Cheia

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM /ABBP

Nº de espectadores =

Nº de grupos =Culturfest 
– na Fonte da Prata

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM/ FSMR/ AJQFP

Nº de espectadores =

Nº de grupos =Moita Metal Fest Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM /APE

Nº de grupos =Cânticos das Janeiras 
– com os grupos 
Corais do Concelho

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM / MA

Nº de espectadores =Concerto de Natal 
da Banda do Rosário 

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Banda/Junta

Nº de espectadores =Concerto 
de Aniversário 
da Banda Filarmónica 
da Moita

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Banda/Junta

Nº de espetáculos =Festas populares Festas Populares 
de Alhos Vedros

CF

Nº de espetáculos =Festas Populares 
da Baixa da Banheira

CF

Nº de espetáculos =Festas Populares 
do Rosário

CF

Nº de espetáculos =Festas Populares 
da Moita

CF

Nº de espetáculos =Festas Multiculturais 
do Vale da Amoreira

CF

Nº de espetáculos =Festas Populares 
de Sarilhos Pequenos

CF

Nº de espetáculos =Feira de Maio CF

MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

ÁREA TEATRO

Aceder ao Teatro 
através de Fundos 
Documentais

Aceder ao Teatro 
e aos autores 
do concelho através 
da NET

Nº de consultas 
e empréstimos 

=

% de aquisições 
e doações 

1%Desenvolvimento 
de coleções: 
livro, audiovisual, 
periódico, outros 
documentos

Atualização 
e tratamento de 
Fundos Documentais 

Serviço 
de atendimento 
e referência

CMM

Nº de aplicações 1O Nosso Lugar 
é um Mundo

Aplicação 
informática

CMM

Nº de visualizações + 5%Catálogo on-line 
da Rede de Bibliotecas 
Municipais e Escolares

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM / RBE



MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

Fruir e aceder 
ao Teatro através 
de Ações em 
contexto Educativo

Fruir e aceder 
ao Teatro ao vivo

A Escola vai… 
(ao Fórum, CEA, 
Bibliotecas)

 Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de sessões =

Nº de turmas =

Documento 1

Os Nossos Autores Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de autores 
abrangidos

=

Nº de espectadores =

Peças escolhida 
pelos Visionários 

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM/ Artemrede Nº de espectadores =

Peças resultantes de 
Residência artística 

Organização 
e execução

CMM

Festival Sementes Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM / 
Teatro Extremo

Nº de turmas =

Oficina Teatro 
pré-escolar

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de turmas =

Programação 
municipal

Avaliação e revisão 
de critérios

CMM

Nº médio 
de espectadores

50% 
da capacidade

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM / parcerias

Nº de espectadores =Dia Mundial 
do Teatro

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM

Nº de sessões =

Nº de espectadores =

Nº de grupos =ContraCena Organização 
e execução

CMM/Grupo

Nº de espectadores =

Nº de espectadores =

Nº de sessões =

Festival Sementes Organização 
e execução

CMM / 
Teatro Extremo

Nº de freguesias 
abrangidas

6

Nº de sessões =Cultura 
em Movimento

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM

Nº de espectadores =
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MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

ÁREA DANÇA

Aceder à Dança 
através de Fundos 
Documentais

Aceder à Dança 
e aos autores 
do concelho através 
da NET

Nº de consultas 
e empréstimos 

=

% de aquisições 
e doações 

1%Desenvolvimento 
de coleções: 
livro, audiovisual, 
periódico, outros 
documentos

Atualização 
e tratamento de 
Fundos Documentais 

Serviço 
de atendimento 
e referência

CMM

Nº de aplicações 1O Nosso Lugar 
é um Mundo

Aplicação 
informática

CMM

Nº de visualizações + 5%Catálogo on-line 
da Rede de Bibliotecas 
Municipais e Escolares

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM / RBE



MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

ÁREA DANÇA

Fruir e aceder à Dança 
através de Ações em 
contexto Educativo

Fruir e aceder 
à Dança ao vivo 
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Nº de turmas =

 Nº de sessões =A Escola vai… 
(ao Fórum, CEA)

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM

Nº de espectadores =

Nº de autores 
abrangidos

=Os Nossos Autores Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM

Nº de espectadores =

Nº de sessões =Peças resultantes 
de Residência 
artística 

Organização 
e execução

CMM

Nº de freguesias 
abrangidas

6

Nº de sessões =

Nº de espectadores =

Cultura 
em Movimento

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM

Nº médio 
de espectadores

50% 
da capacidade

Documento 1Programação 
municipal

Avaliação e revisão 
de critérios
Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM

CMM / parcerias

Nº de espectadores =Dia Mundial da Dança

Nº de participantes =Corso de Carnaval 
de Alhos Vedros

Iniciativa a realizar 
na data do Carnaval

SFRUA

Nº de participantes =Corso de Carnaval 
das Arroteias

Iniciativa a realizar 
na data do Carnaval

CRSCA

Nº de participantes =Marchas Populares Iniciativa a realizar 
em Junho

UDCB

Nº de atuações =Huga-Huga Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Banda do Rosário / CF
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Promoção do Saber e da Capacidade de Expressão

MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

DOMÍNIO ESTRATÉGICO SABER E EXPRESSÃO CULTURAL, APRENDIZAGEM E CAPACITAÇÃO

EIXO DE INTERVENÇÃO II – ESTIMULAR E CAPACITAR

› Promover e fomentar a apropriação qualificada do mundo e um melhor usufruto da vida, bem 
 como, estimular o desenvolvimento e a transformação do saber e da expressividade, através 
 da promoção da partilha, diálogo e formas de aprendizagem e capacitação
› Fomentar um comportamento de autonomia e autocrítica, de exigência e excelência, 
 de responsabilidade e cooperação, através da promoção da literacia e de uma mediação cultural 
 que se constrói a partir da relação entre os valores culturais e patrimoniais e a agenda 
 dos munícipes 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Mediação e Serviço 
Educativo em 
contexto de partilha 
e reflexão

Conferências sobre 
História e Património

Conferência sobre 
História Local 

CMM Nº de sessões 1

Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4 

Saberes 
de Bem viver 

Sessões temáticas 
de informação 
e sensibilização 

CMM Nº de sessões 12

Nº de participantes 200

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4 

Mediação e Serviço 
Educativo  em 
contexto de Oficina / 
prática / aula

Histórias 
da Liberdade / 
Conversas de Abril

Organização 
e execução

CMM / URAP Nº de sessões =

Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4 

Oficinas 
de Arqueologia

Organização 
e execução

CMM Nº de sessões =

Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4 

UNISEM Turma de História CMM Nº de sessões =

Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4 

Férias Jovens Organização 
e execução

CMM % de atividades 
culturais

>= 25%

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4 

Apresenta 
o Teu Projeto

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Taxa de execução 
de propostas

100%

Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4 

ÁREA HISTÓRIA – PATRIMÓNIO – ARQUEOLOGIA
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Nº de participantes =Paga na Praia Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CNM / ANS

Nº de participantes =Rancho Folclórico 
Etnográfico de 
Danças e Cantares 
da Barra Cheia

Prática regular REBC

Nº de participantes =Rancho Folclórico 
Fazendeiros da Barra 
Cheia e Arredores

Prática regular RFFBCA

Nº de participantes =Rancho Folclórico 
das Arroteias

Prática regular CRSCA

Nº de participantes =Equitação Romeiros

Nº de participantes =Escola de Toureio Prática regular SMT

Mediação e Serviço 
Educativo em 
contexto de Oficina / 
prática / aula

Apresenta 
o Teu Projeto

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Taxa de execução 
de propostas

100%

Nº de participantes 1

Índice de satisfação 
(0 a 5)

<=4 

ÁREA NÁUTICA – FOLCLORE – TRADIÇÃO EQUESTRE – TAUROMAQUIA

UNISEM Turmas 
de Português
Literatura, Francês…

CMM

Mediação e Serviço 
Educativo em 
contexto de partilha 
e reflexão

Mediação e Serviço 
Educativo em 
contexto de Oficina / 
prática / aula

Maré de Palavras Organização 
e execução

CMM Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

<=4 

Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

<=4 

Liga dos Livros 
das Escolas

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

RBE Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

4 

Liga dos Livros Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

4 

Os Pequenos Poetas Organização 
e execução

CMM Nº participantes / ciclo +5 todos os ciclos

Nº de turmas =

Em Maré de Poesia Organização 
e execução

CMM / RBE Nº participantes / ciclo +5 todos os ciclos

Nº de turmas = 

Apresenta 
o Teu Projeto

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM

Nº de participantes 1

Taxa de execução 
de propostas

100%

Índice de satisfação 
(0 a 5)

<=4 

Comunicação 
digital 
de proximidade

CMM/AMRS

Nº de turmas 10

Nº de participantes 50

Nº de associações 10 

ÁREA LITERATURA

Mediação e Serviço 
Educativo em 
contexto de partilha 
e reflexão

Encontro de Culturas 
Ribeirinhas

Organização 
e execução

CMM Nº de sessões 1

Nº de participantes =

Índice de satisfação (0 a 5) 4 

Prática regular

Organização 
e execução
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Nº de participantes 10Verão comunitário Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM

Nº de participantes =Atelier de Desenho 
e Pintura 

Atividade regular CACAV

Nº de participantes 12Atelier de cinema Desenvolvimento 
daa ação 

CMM

Nº de participantes =Atelier de Fotografia Atividade regular CACAV

Mediação e Serviço 
Educativo em
contexto de partilha 
e reflexão

Mediação e Serviço 
Educativo em 
contexto de Oficina / 
prática / aula

Encontros no FAVO Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Grupo Nº de sessões =

Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

4 

BoCA Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM/ parceria Nº de sessões =

Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

4 

Kid’s Guernica Organização 
e execução

CMM / AMRS Nº de participantes =

Nº de turmas =

Nº de escolas = 

Arquivo especial 
de uma Vida normal /
cinema

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM / Caótica Nº de participantes 12

Índice de satisfação 4

Nº de filmes 1 

Apresenta 
o Teu Projeto

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Taxa de execução 
de propostas

100%

Nº de participantes 1

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4 

UNISEM Aulas de Pintura, 
Fotografia e Artes 
Decorativas

CMM Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

4 

Aulas abertas 
de Pintura no FAVO

Aula com artista 
residente 

CMM Nº de participantes =

Índice de satisfação 4 

Meio-no-Meio 
(Cinema, Artes 
Plásticas)

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de participantes =

Índice de satisfação 4 

BoCA Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM/ parceria Nº de sessões =

Nº de participantes = 

Oficinas de vídeo 
e fotografia

Oficinas Sons, 
Ritmos e Cores

CMM Nº de sessões 41

Nº de participantes 15 

ÁREA ARTES VISUAIS
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Nº de participantes =Aulas de Música 
no CEA – Escolhas

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM / Escolhas

Nº de participantes =Escola da Banda 
Musical do Rosário

Atividade regular BMR

Nº de participantes =Escola da Banda 
Musical da Moita

Atividade regular BMM

Nº de participantes =Escola da Orquestra 
de Guitarras da Moita

Atividade regular BMM

Nº de participantes =Escola de sopro 
– José Bacalhau 

Atividade regular CNM

Nº de participantes =Grupo Musical 
“Vozes da Planície”

Atividade regular Alentejanos

Nº de participantes =Escola de Bateria 
de Samba 

Atividade regular SFRUA

Nº de participantes =Grupo Coral 
Alius Vetus 

Atividade regular SFRUA

Nº de participantes =Grupo Coral 
Alentejano 
“O Sobreiro” 

Atividade regular GCAS

Nº de participantes =Aulas de Viola Atividade regular BMFCG

Nº de participantes =Escola de fado Atividade regular UDCB

Nº de participantes =Atelier de Guitarra Atividade regular CACAV

Nº de participantes =Escola de Instrumento 
da Academia de Artes 
da Moita

Atividade regular Academia artes

Mediação e Serviço 
Educativo em 
contexto de Oficina / 
prática / aula

Tocá Rufar Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº turmas em 
rotatividade bianual

11

ÁREA MÚSICA

UNISEM Turmas de
Tuna, flautas…
Cante Alentejano

CMM Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

4 

Meio-no-Meio Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

4 

Oficina de música Oficinas com artistas 
residentes CEA

CMM Nº de oficinas =

Nº de participantes = 

Oficinas Sons, 
Ritmos e Cores

CMM Nº de sessões 45

Nº de participantes 20 

Apresenta 
o Teu Projeto

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM

Nº de participantes 1

Taxa de execução 
de propostas

100%

Índice de satisfação 
(0 a 5)

<=4 
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Nº de participantes 10UNISEM Aula de teatro CMM

Nº de participantes =Grupo de Teatro 
Singular 

Atividade regular GAC

Zecas =Grupo de Teatro 
“Os Zecas”

Atividade regular GAC

FragTejo =Grupo de Teatro 
“Os Catraios" 

Atividade regular GAC

N’Topé =Grupo de Teatro 
“N’Topé”

Atividade regular GAC

D.JoãoI =Grupo de Teatro 
(D.João I)

Atividade regular GAC

Mediação e Serviço 
Educativo em 
contexto de partilha 
e reflexão

Mediação e Serviço 
Educativo em 
contexto de Oficina / 
prática / aula

Visionários Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM/ Artemrede Nº de participantes =

Nº de espectadores =

Oficinas 
de expressão 
dramática

Oficinas 
do Contracena

Grupo Nº de sessões 3

Nº de participantes 20

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4 

Oficinas de expressão 
dramática: “Para 
crianças que ainda 
não chegam 
ao puxador da porta”

CMM Nº de sessões 60

Nº de turmas 3

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4 

Apresenta 
o Teu Projeto

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Taxa de execução 
de propostas

100%

Nº de participantes 1

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4 

Apresenta 
o Teu Projeto

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Taxa de execução 
de propostas

100%

Nº de participantes 1

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4 

Meio-no-Meio 
(Cinema, Artes 
Plásticas)

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de participantes =

Índice de satisfação 4 

Oficinas com artistas 
residentes CEA

CMM Nº de sessões 2

Nº de participantes 6 

ÁREA TEATRO

Mediação e Serviço 
Educativo em 
contexto de partilha 
e reflexão

Festival Liberdade Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de projetos =

Nº de participantes =

Mediação e Serviço 
Educativo em 
contexto de Oficina / 
prática / aula

Aulas e apresentações 

ÁREA DANÇA

UNISEM CMM Nº de participantes 10

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Aulas de Dança no 
CEA – Escolhas

CMM / Escolhas Nº de participantes =
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Nº de participantes =Danças Medievais Atividade regular Alius Vetus

Nº de participantes =Danças Orientais Atividade regular SFCM

Nº de participantes =Flamenco Atividade regular SFEM, 1º Maio

Nº de participantes =Kizomba Atividade regular BMFCG, SFCM

Nº de participantes =Marchas Populares Atividade regular UDCB

Nº de participantes =Escola de Passistas 
de Samba 

Atividade regular SFRUA

Nº de participantes =Danças 
Contemporâneas 

Atividade regular BMFCG, SFEM

Nº de participantes =Danças de Salão Atividade regular BMFCG, CRSCA, 
SFCM, SFEM

Nº de participantes =Sevilhanas Atividade regular AMBN, BMFCG, CUB, 
SFEM, 1º Maio, UDCB

Nº de participantes =Hip-Hop Atividade regular BMFCG, CRSCA, CUB, 
GAC, SFCM

Nº de participantes =Ballet Atividade regular BMFCG, CUB, GAC, 
SFCM, SFRUA, SFEM, 
SRBS

Mediação e Serviço 
Educativo em 
contexto de Oficina / 
prática / aula

Meio-no-Meio 
(Cinema, Artes 
Plásticas)

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM

ÁREA DANÇA
Nº de participantes =

Índice de satisfação 4 

Oficina de dança Oficina dos artistas 
residentes no CEA

CMM Nº de sessões =

Nº de participantes 4 

Sons, ritmos e cores CMM Nº de sessões 145

Nº de participantes 40 
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ÁREA HISTÓRIA – PATRIMÓNIO – ARQUEOLOGIA

ÁREA NÁUTICA – FOLCLORE – TRADIÇÃO EQUESTRE – TAUROMAQUIA

Promoção da Experiência Oficinal, da Experimentação e Criação Cultural e Artística

MEDIDAS AÇÕES 2021-22  RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

DOMÍNIO ESTRATÉGICO OFÍCIOS, EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO

EIXO DE INTERVENÇÃO III – FOMENTAR A EXPERIÊNCIA DE CRIAÇÃO 

› Promover condições para o desenvolvimento das capacidades expressivas dos munícipes 
 no campo dos ofícios, da experimentação e criação cultural e artística
› Valorizar a livre experimentação e criação cultural e artística dos munícipes como ação 
 de vitalidade e de vigor da comunidade na sua interligação ao território e à vida, que através 
 dos seus produtores é capaz de interpretar, construir, reconstruir e enriquecer os seus sentidos

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Dispositivos 
de estímulo 
à Criação, Registo 
e Edição

Programa Municipal 
de Apoio à Investigação 
e divulgação Moita 
Património 

Orgsnização 
e desenvolvimento

CMM Taxa de execução 
da proposta

100%

Editora local Organização 
e desenvolvimento

OPB Nº de edições =

Dispositivos 
de estímulo à Criação, 
Registo e Edição

Paga da Praia Construção 
de embarcações

Nº de embarcações 
novas

Investigação 
etnográfica / folclore

Organização 
e execução

CMM/Associações
de Folclore

CNM

Nº de publicações 1

=

ÁREA LITERATURA
Dispositivos 
de estímulo à Criação, 
Registo e Edição

Pequenos Poetas Edição de livro Nº de edições

Poetas Nossos 
Munícipes

Edição de livro CMM

CMM/ EB’s

Nº de edições 1

Prémio Nacional 
de Poesia Joaquim 
Pessoa

Edição de livro CMM/ Edições 
Esgotadas

Nº de edições 1

1

Editora Local Edição de livro Nº de ediçõesOPB’S =

ÁREA ARTES VISUAIS
Dispositivos 
de estímulo 
à Criação, Registo 
e Edição

Residência artística 
no FAVO

Organização 
e execução

Nº de residênciasCMM =

Nº de artistas =

Experiência 
de exposição

Pintura Nº de exposiçõesCMM =

Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4

Escultura Nº de exposiçõesCMM =

Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4
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ÁREA ARTES VISUAIS

Dispositivos 
de estímulo 
à Criação, Registo 
e Edição

Experiência 
de exposição

Fotografia Nº de exposiçõesCMM =

Nº de participantes =

Galeria Urbana Disponibilização 
de espaços

Nº de intervençõesCMM =

Nº de artistas =

Bienal de Pintura 
de Pequeno Formato

Concurso Nº de concorrentesCMM / JFAV / CACAV =

Exposição  Nº de obrasCMM / JFAV / CACAV =

Catálogo da Bienal Nº de ediçõesCMM 1

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4

Cinema Nº de exposiçõesCMM =

Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4

Instalações Nº de exposiçõesCMM =

Nº de participantes =

Índice de satisfação 
(0 a 5)

>=4

MEDIDAS AÇÕES 2021-22  RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

ÁREA MÚSICA
Dispositivos 
de estímulo 
à Criação, Registo 
e Edição

Residência artísticas
(experimentação, 
criação e produção) 

Organização 
e execução

Nº de residênciasCMM / GAC =

Nº de artistas =

Experiência 
de espetáculo

Organização 
e execução

Nº de espetáculos CMM =

Nº de artistas =

Registo e edição Biografia dos Ibéria 
30 Anos do Coro 
Alluis Vetus
Tratado do Cante

Nº de ediçõesCMM / Editora Local 3

ÁREA TEATRO
Dispositivos 
de estímulo à Criação, 
Registo e Edição

Residência artísticas
(experimentação, 
criação e produção) 

Organização 
e execução

Nº de residênciasCMM =

Nº de artistas =

Experiência 
de espetáculo

Organização 
e execução

Nº de espetáculos CMM =

Nº de artistas =

Registo e edição Organização 
e execução

Nº de ediçõesCMM 2

ÁREA DANÇA
Dispositivos 
de estímulo à Criação, 
Registo e Edição

Residência artísticas
(experimentação, 
criação e produção) 

Organização 
e execução

Nº de residênciasCMM =

Nº de artistas =

Experiência 
de espetáculo

Organização 
e execução

Nº de espetáculos CMM =

Nº de artistas =

Registo e edição Organização 
e execução

Nº de ediçõesCMM 1
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ÁREA HISTÓRIA – PATRIMÓNIO – ARQUEOLOGIA

Valorização e Promoção das Experiências, Representações, Identidades e Modos de Vida no Território

MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

DOMÍNIO ESTRATÉGICO MEMÓRIAS, VIVÊNCIAS E PERSPECTIVAS

EIXO DE INTERVENÇÃO IV – IMPULSIONAR O TERRITÓRIO CULTURAL 

›  Ativar o território cultural do município promovendo a investigação e o saber, relacionando 
o conhecimento da história e da cultura com a agenda do presente, estabelecendo zonas d
e diálogo e incorporando as experiências atuais
›  Valorizar o território cultural do município para afirmar como nos conhecemos, distinguimos, 
relacionamos e posicionamos, como fator de capacitação para respondermos culturalmente 
com exigência às necessidades, para construirmos histórias e cultura, experiências e perspetivas 
de bem-estar, mais materializadas ou mais sonhadas
› Potenciar os recursos simbólicos e materiais do território como força motriz do planeamento, 
de forma a dotar os projetos de maior consistência e solidez estrutural, de maior capacidade 
de ação e de atratividade

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Ativar a cultura 
local a partir 
da investigação

Programa Municipal 
de Apoio à Investigação 
e Divulgação 
Moita-Património

Organização 
e execução

CMM Nº de candidaturas =

Arquivo histórico

Carta Património

Realização do quadro 
de classificação, 
organização, descrição, 
reacondicionamento 
e cotagem do espólio 
de arquivo do Sindicato 
dos Trabalhadores 
da Cortiça

CMM % documentos 
tratados

100%

Organização, 
descrição, 
reacondicionamento 
e cotagem do espólio 
de Vitor Manuel

CMM % documentos 
tratados

100%

Atualização CMM Nº de documentos 1

Inventariação, 
organização, 
descrição, 
reacondicionamento 
e cotagem, 
da documentação 
de carácter histórico

CMM % documentos 
tratados

100%

Levantamento 
de existências de 
séries documentais 
e avaliação das 
massas documentais 
acumuladas nos 
diferentes locais 
de armazenamento 
de documentação

Autos de Eliminação 
da documentação 
constante na Portaria 
de Gestão Documental
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ÁREA HISTÓRIA – PATRIMÓNIO – ARQUEOLOGIA

MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

Ativar a cultura 
local a partir 
da investigação

Programa 
museológico 
Municipal 

Integração do museu 
municipal no programa 
museológico municipal

CMM Nº de equipas 1

Programa 
museológico 
do Museu Municipal

CMM Nº de documentos 1

Ativar a cultura local 
a partir dela própria

Imagens da Memória Reavaliação 
do projeto

CMM Nº de documentos 1

Constelações Vivas Encontros 
da memória

CMM, OPB’S Nº de participantes 20

O Nosso Lugar 
é o Mundo

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM Nº de acervos 
produzidos

10

ÁREA NÁUTICA – FOLCLORE – TRADIÇÃO EQUESTRE – TAUROMAQUIA
Ativar a cultura 
local a partir 
da investigação

Encontro culturas 
ribeirinhas

Organização 
e execução

CMM Nº de oradores =

Investigação 
etnográfica / folclore

Organização 
e execução

Associações Nº de recolhas 
etnográficas

1

Ativar a cultura local 
a partir dela própria

O Nosso Lugar 
é um Mundo

Organização 
e execução

CMM Nº de acervos 
produzidos

2

ÁREA LITERATURA
Ativar a cultura 
local a partir 
da investigação

Criar um “Atlas” 
artístico-cultural 
do município 

Formulação 
do projeto 

CMM Nº de documentos 1

Ativar a cultura 
local a partir dela 
própria

O Nosso Lugar 
é um Mundo

Organização 
e execução

CMM Nº de acervos 
produzidos

4

Portfolio dos autores Organização 
e execução

CMM Nº de autores 5

ÁREA ARTES VISUAIS
Ativar a cultura 
local a partir 
da investigação

Criar um “Atlas” 
artístico-cultural 
do município 

Formulação 
do projeto 

CMM Nº de documentos 1

Ativar a cultura 
local a partir dela 
própria

O Nosso Lugar 
é um Mundo

Organização 
e execução

CMM Nº de acervos 
produzidos

4

Portfolio dos autores Organização 
e execução

CMM Nº de autores 5
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ÁREA MÚSICA
Ativar a cultura 
local a partir 
da investigação

Criar um “Atlas” 
artístico-cultural 
do município 

Formulação 
do projeto 

CMM Nº de documentos 1

A História dos Ibéria Elaboração 
de biografia

Os Ibéria Nº de recolhas 1

O Cante Também 
É Nosso

Tratado do Cante CMM / José Pereira Nº de recolhas 1

Ativar a cultura 
local a partir dela 
própria

O Nosso Lugar 
é um Mundo

Organização 
e execução

CMM Nº de acervos 
produzidos

3

Portfolio dos autores Organização 
e execução

CMM Nº de autores 5

ÁREA TEATRO
Ativar a cultura 
local a partir 
da investigação

Criar um “Atlas” 
artístico-cultural 
do município 

Formulação 
do projeto 

CMM Nº de documentos 1

Ativar a cultura 
local a partir dela 
própria

O Nosso Lugar 
é um Mundo

Organização 
e execução

CMM Nº de acervos 
produzidos

1

Portfolio dos autores Organização 
e execução

CMM Nº de autores 5

ÁREA DANÇA
Ativar a cultura 
local a partir 
da investigação

Criar um “Atlas” 
artístico-cultural 
do município 

Formulação 
do projeto 

CMM Nº de documentos 1

Ativar a cultura 
local a partir dela 
própria

O Nosso Lugar 
é um Mundo

Organização 
e execução

CMM Nº de acervos 
produzidos

1

Portfolio dos autores Organização 
e execução

CMM Nº de autores 5
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Processos de articulação e ação global, promovendo a cooperação e partilha entre os diferentes 
interessados no desenvolvimento da atividade cultural e o trabalho em rede 

MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

DOMÍNIO ESTRATÉGICO ENVOLVIMENTO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

EIXO DE INTERVENÇÃO V – PARTICIPAR E PLANIFICAR

› Melhorar os processos de participação da população, criando condições estruturais e coletivas 
 de análise dos problemas, de definição das soluções, incluindo processos de monitorização 
 e avaliação
› Melhorar os níveis de cooperação entre os diversos intervenientes para o desenvolvimento cultural 
› Melhorar a planificação e organização, integrando todas as iniciativas do concelho num 
 processo global, coordenando os diferentes projetos e a ação dos diversos promotores

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Instrumentos para 
a Participação 
e Planificação

Fórum 
do Movimento 
Associativo 
Reúne 
os autarcas 
e os dirigentes 
associativos

Preparação 
e realização 
das sessões

CMM / MA Nº participantes =

Nº de entidades =

Nº de sessões 2

Jornadas Culturais  
São um mecanismo 
para construção 
e monitorização 
do Plano 
de Desenvolvimento 
Cultural e reúne todos 
os intervenientes 
culturais

Preparação 
e realização 
das sessões

CMM / Parceiros Nº participantes =

Nº de entidades =

Nº de sessões 2

Monitorização 
do PDC 

Constituição dos 
grupos de trabalho

CMM Nº grupos formados Todos

Mapear 
e monitorizar 
a oferta e procura 
cultural

Elaboração 
de documentos

CMM Nº de projetos 
mapeados

Todos

Elaboração 
de documentos

CMM Nº documentos 
produzidos

1 por grupo

MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

EIXO DE INTERVENÇÃO VI – COOPERAR E DESENVOLVER

Instrumentos para 
o desenvolvimento

Gabinete 
do Movimento 
Associativo  
Gabinete municipal 
para a cooperação 
com o Movimento 
Associativo

Revisão 
dos objetivos

CMM Nº de Documento 1

Contratos
-Programa para 
o desenvolvimento 
Cultural   
Celebração 
de parcerias para 
o desenvolvimento 
cultural entre 
a administração 
municipal e o 
Movimento Associativo

Revisão 
do Programa

CMM Nº de CP =
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EIXO DE INTERVENÇÃO V – PARTICIPAR E PLANIFICAR

Instrumentos para 
o desenvolvimento

Plataformas para 
a cooperação entre 
entidades

Protocolos entre 
diversas entidades  
Celebração 
de parcerias para 
o desenvolvimento 
cultural entre 
diversas entidades 
intervenientes 

Rede de Biblioteca 
Escolares

CMM / EB’s / 
Ministério

Nº ações conjuntas =

Escola de Dança Sta. Casa / SFEM Nº ações conjuntas =

Bibliotecas 
de proximidade

CMM / AMRS Nº ações/projetos 
conjuntos

=

Editora Local: OPB’s / 
UFBBVA / CMM

OPB’s / UFBBVA / 
CMM

Nº ações/projetos 
conjuntos

=

Artemrede CMM / Municípios 
Associados

Nº ações/projetos 
conjuntos

=

FAVO Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Grupo de Trabalho Nº ações/projetos 
conjuntos

=

Rede Lisboa 
Romana

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Municípios 
da Rede

Nº ações/projetos 
conjuntos

=

Artemrede Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

Municípios 
da Rede

Nº ações/projetos 
conjuntos

=

Rede Concelhia 
de Bibliotecas

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM/SABE/ outros Nº ações/projetos 
conjuntos

=

Festival Liberdade Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM / AMRS Nº ações/projetos 
conjuntos

=

Grupo de trabalho 
das Bibliotecas

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM / AMRS Nº ações/projetos 
conjuntos

=

Grupo de trabalho 
da cultura

Organização 
e desenvolvimento 
da atividade

CMM / AMRS Nº ações/projetos 
conjuntos

=

ContraCena Organização 
e execução

CMM/ Grupos 
de Teatro

Nº ações/projetos 
conjuntos

=
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Ambiente e condições da comunicação, divulgação e promoção da atividade 

MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

DOMÍNIO ESTRATÉGICO COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DA ATIVIDADE 

EIXO DE INTERVENÇÃO VII - COMUNICAR E DIVULGAR

› Dar a conhecer os mecanismos que asseguram a transparência, a regularidade e a eficácia 
do sistema de parcerias entre os agentes culturais do município;
› Melhorar a promoção e divulgação das atividades e áreas culturais, do espaço público, 
instalações e equipamentos.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Promoção 
e divulgação 
das áreas culturais, 
ações e seus 
intervenientes

Divulgação da rede 
de equipamentos 
do município

Plano 
de comunicação 
para a cultura

Públicos 
e os hábitos 
culturais 
(diagnóstico)

CMM / parceiros Nº documentos 1

Definição 
de estratégia

CMM / parceiros Nº documentos 1

Comunicar para 
a cultura

Guia das práticas 
culturais 
sínteses gráficas 
e informativas sobre 
as áreas culturais 
e os seus 
intervenientes para 
divulgar em diversos 
suportes e para 
diferentes 
públicos-alvo

CMM Nº de documentos 1

Divulgação 
de Notícias e Agenda 
cultural nas redes 
sociais e na página 
institucional 
da Câmara Municipal 
da Moita

CMM / parceiros Nº de notícias/mês +10%

Nº eventos 
da agenda/mês

+10%

Movimento 
Associativo.net  
Página do Movimento 
Associativo com
 funções 
de divulgação, 
comunicação 
e arquivo 
de informação

Atualização 
de informação

CMM Nº visualizações/mês +10%

Nº atualizações/mês +10%

Divulgar o Plano de 
Desenvolvimento 
Cultural 

Divulgação na página 
institucional da CMM 
na internet

CMM Nº visualizações/mês 10%

Rede Moita-Cultura 
Fazer sínteses 
gráficas, informativas 
e temáticas, para 
divulgar em diversos 
suportes e para 
diferentes 
públicos-alvo

Guia dos Recursos CMM Nº de Documentos 1

Folhetos 
informativos

CMM Nº de exemplares 
distribuídos

200

Divulgação 
do documento

CMM Nº de agentes 
abrangidos

100%
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Condições físicas de acesso ao conhecimento, à prática e vida cultural

MEDIDAS AÇÕES 2021-22 RESPONSÁVELPROJETO INDICADORES METAS

DOMÍNIO ESTRATÉGICO ESPAÇO PÚBLICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

EIXO DE INTERVENÇÃO VIII – POTENCIAR A REDE DE ESPAÇOS PUBLICOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS

› Conhecer, potenciar e melhorar a rede de instalações, equipamentos e espaços públicos 
 do concelho;
› Promover a cultura integral do indivíduo através de uma vivência cultural de progressiva 
 qualidade, contextualizada e dignificante. 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Registo descritivo 
da rede 
de equipamentos 
e património 

Carta 
dos equipamentos

Conclusão 
do levantamento 
e identificação 
dos equipamentos 
e espaços 

CMM Nº de documentos 1

Gestão da rede 
dos equipamentos 
culturais 

Manutenção, 
requalificação 
e construção da rede

Gestão 
dos Equipamentos 
Culturais Municipais

Elaboração 
de Manuais 
de procedimentos 

CMM Nº de documentos 2

Revisão 
de regulamentos 
municipais

CMM Nº de documentos 2

Revisão 
dos indicadores 
de gestão dos 
equipamentos 
culturais e áreas

CMM Nº de documentos 1

Alargamento serviço 
de bibliotecas 
às freguesias 
de Sarilhos 
e Gaio Rosário

CMM/UFGRS Nº de freguesias 2

Bibliotecas Estivais CMM Nº de utilizadores =

Serviços de apoio 
ao utente 

Internet sem 
mistérios

CMM Nº de participantes 15

Comunicação digital 
de proximidade

CMM/AMRS Nº de partipantes 50

Intervenção 
em espaços

1º fase 
da reabilbitação do 
palacete dos condes 
de sampaio

CMM % de execução 
da obra

100%

Execução de obras CMM / MA
Instituições 

Nº de requalificações / 
construções

3

Nº de manutenções =





MONITORIZAÇÃO 
E AVALIAÇÃO 
DO PLANO
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O acompanhamento da execução do Plano de Desenvolvimento Cultural é da 
responsabilidade do Município da Moita, nomeadamente do seu executivo, apoiado 
pela estrutura técnica dos serviços municipais, bem como por uma comissão de 
acompanhamento e avaliação que deverá integrar representantes dos parceiros 
e agentes culturais.

No decurso da execução do Plano, os objetivos estratégicos definidos são moni-
torizados/medidos. Para o efeito serão monitorizadas de forma contínua as medi-
das implementadas e atualizados os indicadores associados, de molde a constituir 
um sistema de informação relevante.

O Plano será objeto de uma avaliação bienal, relativamente ao grau de execução 
das medidas, aos resultados alcançados e aos desvios relativamente ao progra- 
mado, da qual resultará a elaboração de um relatório que deverá conter, entre 
outras informações, as principais conclusões e recomendações. 

Para efeitos de monitorização e avaliação do plano deverá ser constituída:
 A comissão executiva de acompanhamento e avaliação constituída por:
 › 1 Representante do município da moita
 › 1 Representante de cada freguesia
 › 1 Representante do movimento associativo
 › 1 Representante das escolas
 › 1 Representante dos agentes culturais

Grupos de trabalho e acompanhamento formados com base nas áreas, 
à semelhança dos grupos construídos nas jornadas:
 › Arqueologia, História Local, Património e Museologia 
 › Náutica – Folclore – Tradição Equestre – Tauromaquia 
 › Literatura
 › Artes visuais 
 › Música
 › Teatro
 › Dança

O relatório de avaliação deverá ser validado em plenário das jornadas de cultura





Gostaríamos de agradecer a todos os que participaram 
e se implicaram na construção deste plano, convictos 
de que este era o passo necessário que tinha de ser dado. 
A longa história das gentes do concelho, de entreajuda 
e cooperação, com opções 
de consciência e critério, achamos nós, foi ombreada 
e tem na construção deste documento um exemplo 
da sua vitalidade, capacidade e valor.
Da parte do serviço público, que não interrompendo 
o seu normal funcionamento nem as respostas que 
vinham a ser dadas, não poupou esforços para 
crescer em aprendizagem e responsabilidade com 
os colegas de trabalho e os intervenientes 
das associações do município. Destacamos 
o horizonte de excelência a que se propuseram 
e entregaram.
A ação associativa da população e a sua 
disponibilidade para integrar na discussão 
sobre as atividades culturais 
no concelho, é inestimável sobre todos 
os pontos de vista e estimulante.
Um passo que nos deixa com melhores 
coordenadas para onde devemos, queremos 
e podemos ir. O que desejamos é que 
o documento e as ações possam ser 
sempre melhorados, pois acreditamos que 
no que está feito tem de valor, tem 
de potencial efectivo para a comunidade. 
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