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Relatórios de Gestão de 2002 a 2005
Relatório de Gestão de 2002
A primeira Assembleia Geral, para constituição dos Órgãos Sociais da APGC, realizou-se em Abril de
2002, sendo este Relatório respeitante à actividade de gestão dos nove meses do exercício.
Durante este período a nossa actividade caracterizou-se não só, pelo desenvolvimento da
organização interna da Associação como também, pela realização de alguns projectos e acções,
nomeadamente:
•

Recolha e tratamento de informação, bem como definição e elaboração dos modelos de
documentos necessários ao funcionamento e organização da Associação.

•

Desenvolvimento das relações já existentes com as instituições empenhadas nos programas de
formação avançada e pós-graduada e apoio à realização da 4ª edição da Pós-Graduação em
Gestão Cultural, já em curso, e a terminar em Junho próximo.

•

Concepção e Desenvolvimento de três Projectos integrados relativos a um “Sistema de
Informação para a Gestão Cultura”, uns “Encontros Internacionais de Gestão Cultural” e um
“Estudo sobre o Mecenato Cultural na Região do Norte de Portugal”, no valor global de 242.000
euros.
Estes projectos foram objecto duma candidatura ao programa Comunitário ON - Operação Norte,
mas não foram considerados elegíveis pela responsável da Medida.

•

Estabelecimento de um Protocolo para formação pós-graduada com o IPP - Instituto Politécnico
do Porto, a AEP - Associação Empresarial de Portugal, a USC - Universidade de Santiago de
Compostela, a Grupo Sargadelos e o CGAC - Centro Galego de Arte Contemporánea, estas três
últimas, prestigiadas instituições Galegas.

•

Concepção e Desenvolvimento do Projecto Europeu para uma Pós-Graduação em Gestão
Cultural a realizar, simultaneamente, no Porto e em Santiago de Compostela, no valor de 150.000
euros.
Este projecto foi candidatado ao Programa Comunitário Interreg III - A, estando prevista a sua
aprovação até ao final do presente mês.

•

Apresentação de uma Comunicação sobre “Gestão Cultural e Desenvolvimento” no 1º Encontro
de Cultura de Vila Nova de Foz Côa, Novembro de 2002, organizado pela ESTG - Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Mirandela.

•

Participação na Revista CultDigest, nº. 2, Porto, Dezembro de 2002, com um artigo sobre a
APGC.

•

Emissão de um Parecer sobre a “Licenciatura em Gestão Sócio-Cultural” da ESTG - Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Mirandela.

Entretanto foram já feitas diligências no sentido de apresentar o Projecto do Sistema de Informação
para a Gestão Cultural a um outro Programa Comunitário.
Relativamente aos objectivos de alargamento da Associação não foi, ainda, possível desenvolver os
esforços desejáveis pelo facto de termos dado prioridade às questões de organização interna e
desenvolvimento de projectos estruturantes para a nossa Associação.
No respeitante à gestão Administrativa e Financeira, estabelecemos um Contrato de Prestação de
Serviços de Contabilidade com a EPIGES - Contabilidade e Consultoria, Lda., no valor anual de 300
euros e, para este primeiro exercício, apresentamos um resultado positivo de 670,99 euros.
Porto, 25 de Março de 2003
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Relatório de Gestão de 2003
O ano de 2003 caracterizou-se pela prossecução de acções orientadas para a consolidação da
Associação, como instrumento de apoio ao desenvolvimento da Gestão Cultural nos seus múltiplos
domínios.
Neste sentido a nossa actividade caracterizou-se pela continuação da realização de alguns projectos
e acções, nomeadamente:
•

Estabelecimento de dois protocolos com a ESMAE - Escola Superior de Música e das Artes do
Espectáculo, um relativo ao Acolhimento da Associação e suas contrapartidas e outro relativo a
iniciativas conjuntas no âmbito da Formação em Gestão Cultural.

•

Concepção e Realização de um Ciclo de Conferências “A Gestão Cultural Profissional” no âmbito
da 3ª e 4ª edições da Pós-Graduação em Gestão Cultural.

•

Apoio ao lançamento da 5ª edição da Pós-graduação em Gestão Cultural, promovida pelo IPP Instituto Politécnico do Porto / ESMAE - Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo.

•

Concepção e Desenvolvimento de uma Página Internet, em www.gestaocultural.com, para
informação sobre a Associação e com actualização diária, sobre assuntos relevantes para a
Gestão Cultural, tendo o apoio da A+B Design para o alojamento e manutenção.

•

Concepção e desenvolvimento de um Ante-Projecto para a extensão do programa de PósGraduação em Gestão Cultural à Região Autónoma da Madeira em parceira com o Cine-Forum
do Funchal estando o projecto em fase de desenvolvimento.

•

Reestruturação do Projecto relativo ao Sistema de Informação para a Gestão Cultural, em
parceria com as empresas A+B Design e Evcom, objecto de uma candidatura ao Programa
Comunitário POSI - Programa Operacional Sociedade da Informação, no valor de 60.000 euros,
estando, ainda, em processo de avaliação pela entidade gestora do programa.

•

Participação na Revista Tempos Novos, nº. 77, Santiago de Compostela, Outubro de 2003, com
uma reflexão sobre a Euro-Região Cultural Norte de Portugal-Galiza.

•

Concepção e Desenvolvimento de um Ante-Projecto para a realização de um programa de PósGraduação em Gestão Cultural - Foral, para os Funcionários e Agentes da Administração Local,
por iniciativa conjunta do SEAL - Secretaria de Estado da Administração Local, do IA - Instituto
das Artes e da ETF - Equipa Técnica do Foral.

•

Reestruturação dos dois projectos relativos à Pós-Graduação em Gestão Cultural 5ª edição IPP/ESMAE e Foral, referidos anteriormente, num projecto conjunto 5ª edição IPP/ESMAE e
Foral, no valor de 69.000 euros.
Este projecto foi objecto de numa candidatura ao programa Comunitário ON - Operação Norte,
mas não foi considerado elegível pelo responsável da Medida.

•

Realização de uma Conferência subordinada ao tema “A Gestão Cultural e a APGC” na
Universidade Lusófona, em Lisboa.

•

Estabelecimento de um protocolo com a COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural
(Universidade Lusófona), para o desenvolvimento e implementação de projectos de formação
avançada e pós-graduada no âmbito da Gestão Cultural, em Portugal e no espaço da Lusofonia.

•

Concepção e Desenvolvimento de um projecto conjunto com a Universidade Lusófona para
realização, em Lisboa, de uma Pós-Graduação em Gestão Cultural tendo já em vista garantir a
sua futura evolução para Mestrado, salvaguardando os interesses dos anteriores alunos das pósgraduações, já realizadas, estando o projecto em fase de desenvolvimento.

Como se pode verificar, e considerando ser para a Associação o apoio à formação Avançada e PósGraduada um objectivo estratégico, foi desenvolvido um grande esforço no sentido de procurar
garantir a realização do curso de Pós-Graduação em Gestão Cultural - 5ª. Edição / Foral que, por
razões que nos foram totalmente alheias, não se veio a realizar durante o ano lectivo de 2003/04
continuando a procurar, dentro das nossas possibilidades, a sua viabilização para o próximo ano
lectivo.
Para apoio ao desenvolvimento deste projecto foi-nos atribuído pela ESMAE, um subsídio no valor de
2.304,42 euros, para cobrir as despesas a realizar no âmbito da sua divulgação.
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Quanto aos objectivos de alargamento da Associação foram desenvolvidos alguns esforços mas com
resultados, ainda, pouco expressivos esperando, também, que o fim das 3ª e 4ª edições da pósgraduação possam vir a contribuir para a inscrição de novos associados.
No respeitante à gestão Administrativa e Financeira, foram desenvolvidos vários esforços para a
regularização das quotas cuja efectivação se tem vindo a atrasar.
Relativamente aos resultados financeiros do exercício apresentamos um resultado positivo de 346,93
euros.
Porto, 25 de Março de 2004
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Relatório de Gestão de 2004
O ano de 2004 caracterizou-se pela continuação de acções orientadas para a consolidação da
Associação, como instrumento de apoio ao desenvolvimento da Gestão Cultural nos seus múltiplos
domínios.
Neste sentido a nossa actividade caracterizou-se pela realização de alguns projectos e acções,
nomeadamente:
•

Realização de um protocolo com a AEP - Associação Empresarial de Portugal, no ano de 2002
que, por lapso, não foi incluído no Relatório de Gestão referente ao ano de 2002 e relativo ao
desenvolvimento de programas de Formação Avançada e de Pós-Graduação.

•

Continuação do desenvolvimento de uma Página Internet, em www.gestaocultural.com, para
informação sobre a Associação e com actualização diária, sobre assuntos relevantes para a
Gestão Cultural, continuando com o apoio da A+B Design para o alojamento e manutenção.

•

Relativamente ao desenvolvimento do Ante-Projecto para a extensão do programa de PósGraduação em Gestão Cultural à Região Autónoma da Madeira em parceira com o Cine-Fórum
do Funchal, este projecto não teve o desenvolvimento esperado, por motivo do falecimento do Dr.
José Maria da Silva, ficando a aguardar melhor oportunidade.

•

Relativamente ao Sistema de Informação para a Gestão Cultural, em parceria com as empresas
A+B Design e Evcom, objecto de uma candidatura ao Programa Comunitário POSI - Programa
Operacional Sociedade da Informação, no valor de 60.000 euros, não foi contemplado pela
entidade gestora do programa, em primeira avaliação, e entendemos não ser compensador
reformular o projecto.

•

Estabelecimento de um protocolo com a Evcom - Comunicação e Design, Lda., relativo ao
desenvolvimento de várias iniciativas, nomeadamente, de Formação e Estudos e Projectos, bem
como algumas contrapartidas.

•

Desenvolvimento do projecto conjunto com a Universidade Lusófona para realização, em Lisboa,
de uma Pós-Graduação em Gestão Cultural 1ª edição, tendo já em vista garantir a sua futura
evolução para Mestrado, salvaguardando os interesses dos anteriores alunos das pósgraduações, já realizadas.

•

Apoio ao lançamento da 5ª edição da Pós-graduação em Gestão Cultural (segundo lançamento),
promovida pelo IPP - Instituto Politécnico do Porto / ESMAE - Escola Superior de Música e das
Artes do Espectáculo.

•

Realização de uma aula sobre Gestão de Projectos Culturais, no âmbito de uma formação da
Evcom/CulDigest, no CCB - Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Como se pode verificar, e considerando ser para a Associação o apoio à formação Avançada e PósGraduada um objectivo estratégico, foi desenvolvido um grande esforço no sentido de realizar, com
sucesso, o curso de Pós-Graduação em Gestão Cultural 2004/05 - 5ª edição, no Porto, e 1ª edição,
em Lisboa.
Quanto aos objectivos de alargamento da Associação foram desenvolvidos alguns esforços mas com
resultados, ainda, pouco expressivos pois foram admitidos 8 Associados Individuais e 2 Associados
Colectivos.
Estamos, entretanto, a continuar o esforço de sensibilização junto dos alunos das pós-graduações,
anteriores e em curso, no sentido de os podermos vir a ter como novos associados.
No respeitante à gestão Administrativa e Financeira, foram desenvolvidos vários esforços para a
regularização das quotas cuja efectivação continua, no entanto, a atrasar-se.
Relativamente aos resultados financeiros do exercício apresentamos um resultado positivo de 589,60
euros.
Porto, 30 de Março de 2005
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Relatório de Gestão de 2005 *
O ano de 2005 caracterizou-se pela continuação de acções orientadas para a consolidação da
Associação, como instrumento de apoio ao desenvolvimento da Gestão Cultural nos seus múltiplos
domínios, bem como na preparação da Associação para um novo período com a Eleição dos novos
Corpos Sociais.
Neste sentido a nossa actividade caracterizou-se pela realização de algumas acções e projectos,
nomeadamente:
•

Ainda, no ano de 2004, desenvolveu-se uma reflexão sobre as questões da “Ética e Gestão
Cultural” em artigo publicado na Revista CultDigest, nº 7, Porto, Abril/Maio 2004 que, por lapso,
não foi referido no Relatório de Gestão desse ano.

•

Continuação do desenvolvimento da Página Internet, em www.gestaocultural.com, para
informação sobre a Associação e com actualização diária - até Maio de 2005 final do mandato
dos órgãos sociais - sobre assuntos relevantes para a Gestão Cultural, continuando com o apoio
da A+B Design e Desenvolvimento de Software, Lda. para o alojamento e manutenção.

•

Reflexão sobre as questões das “Redes e Parcerias” em artigo publicado na Revista CultDigest,
nº 8, Porto, Jan/Fev/Mar 2005.

•

Realização de uma entrevista sobre “APGC - Gerir a Criatividade” publicada na Revista Prémio,
nº 75 de 22 de Abril de 2005.

•

Reflexão sobre as questões “A Cidade e a Cultura” em artigo publicado na Revista CultDigest, nº
9, Porto, Jun/Jul/Ago 2005.

•

Apoio e participação no Debate “70 Cêntimos para a Cultura”, realizado em Lisboa, no Teatro S.
Luís, em 28 de Abril de 2005, organizado pela Fundação Europeia para a Cultura e pelo Fórum
Europeu para as Artes e o Património, no âmbito do Parlamento Europeu.

•

Apoio e participação no Encontro “Reinventar a Cidade - Indústrias Criativas”, realizado no Porto,
no Teatro Rivoli, em 18 de Maio de 2005, promovido pelo Fórum Portucalense em parceria com a
APGC.

•

Desenvolvimento do projecto conjunto com a ULHT - Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, em Lisboa, para realização de uma “Pós-Graduação em Gestão Cultural - 2ª
edição”, continuando a ter presente garantir a sua futura evolução para Mestrado,
salvaguardando os interesses dos anteriores alunos das pós-graduações, já realizadas.

•

Apoio ao lançamento da 6ª edição da Pós-graduação em Gestão Cultural, a ser promovida pelo
IPP - Instituto Politécnico do Porto / ESMAE - Escola Superior de Música e das Artes do
Espectáculo que, por razões internas ao funcionamento da ESMAE, não se veio a realizar. Esta
edição acabou por ser promovida pela ULP - Universidade Lusófona do Porto mas, por razões de
atraso no seu lançamento, também acabou por não ser realizar.

•

Relativamente ao previsto desenvolvimento de um projecto para a extensão do programa de PósGraduação em Gestão Cultural à Região Autónoma da Madeira, em parceira com o Cine-Fórum
do Funchal, após deslocação ao Funchal para avaliação da situação actual, entendemos
abandonar este projecto, nos termos inicialmente previstos.

•

Desenvolvimento e apoio à promoção do projecto “Gestão de Projectos Culturais Europeus”, a
realizar em Lisboa e Bruxelas, promovido pela APGC, o CIEJD - Centro de Informação Europeia
Jacques Delors, o CNC - Centro Nacional de Cultura e com organização executiva da Evcom Comunicação e Design, Lda.

•

Desenvolvimento de um documento, relativo à definição de um “Código de Ética do Gestor
Cultural”, apresentado na Assembleia Geral Extraordinária de Dezembro, para reflexão e análise
pelos associados da APGC e outros interessados, tendo em vista a sua validação e divulgação
pública até à próxima Assembleia Geral Ordinária de 2007.

•

Estabelecimento de um contrato com o fornecedor de serviços Internet WebDesignLX.com, para
Alojamento de um sítio da APGC, considerando estarem criadas as condições para a APGC
assumir a sua autonomia nesta área.
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Como se pode verificar, pelas acções realizadas, 2005 foi um ano orientado para a divulgação e
afirmação da Associação, consolidando com isso a sua crescente afirmação bem como dos seus
associados.
Como no passado, e considerando ser para a Associação o apoio à formação Avançada e PósGraduada um objectivo estratégico, continuamos e continuaremos a desenvolver todos os esforços
no sentido de realizar, o curso de Pós-Graduação em Gestão Cultural, sempre e onde estiveram
garantidas as condições mínimas para a sua realização.
Relativamente ao novo contrato de Alojamento, teve em vista passarmos a ter mais um serviço Espaço na Internet - a fornecer a todos os associados Individuais e Colectivos, de forma gratuita,
para alojamento de páginas próprias do tipo: “www.nomedoassociado.gestaocultural.com”, bem como
a possibilidade de disponibilização de emails personalizados do tipo
“nomedoassociado@gestaocultural.com”.
Continuam em desenvolvimento, os projectos da “Pós-Graduação em Gestão Cultural - 2ª edição”,
em Lisboa e o projecto “Gestão de Projectos Culturais Europeus”, em Lisboa e Bruxelas.
Relativamente ao projecto da Pós-Graduação em Gestão Cultural com a Galiza, desenvolvido em
2002, continuamos a aguardar o seu encerramento, devido à solicitação por parte do Senhor
Presidente do IPP - Instituto Politécnico do Porto, da Acta da Unidade de Gestão do Programa
INTERREG - relativa ao projecto apresentado e inexplicavelmente não apoiado - a qual, ainda, não
foi recebida.
Quanto aos objectivos de alargamento da Associação foram desenvolvidos alguns esforços mas com
resultados, ainda, pouco expressivos pois foram admitidos, apenas, 5 Associados Individuais.
Relativamente aos Associados admitidos em 2004, considerando terem sido admitidos no início no 2º
semestre e a confirmação da sua aceitação só ter sido feita em meados deste semestre, entendeu-se
que só passariam a pagar as suas quotizações a partir do ano de 2005.
Continuamos a campanha de sensibilização junto dos alunos das pós-graduações, anteriores e em
curso, no sentido de os podermos vir a ter como novos associados.
No respeitante à gestão Administrativa e Financeira, continuaram a ser desenvolvidos vários esforços
para a regularização das quotas cuja efectivação continua, no entanto, a atrasada.
Relativamente aos resultados financeiros do exercício apresentamos um resultado positivo de
1.285,31 euros.
Porto, 28 de Março de 2006

Presidente do Conselho de Gestão - 2002/05

(António Jorge Monteiro)

* Este relatório é, ainda, apresentado pelo Presidente do Conselho de Gestão do triénio 2002/05,
conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária, para Eleição dos novos Corpos Sociais,
realizada em 17 de Dezembro de 2005, tendo em conta a data da sua realização.
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