
 
 
 

Conferência aberta ao setor cultural e à comunidade dos 17 municípios da Área Metropolitana 

do Porto 

 

“A CAMINHO DE UMA CARTA METROPOLITANA PARA A CULTURA” 

com sessões de trabalho e de reflexão alargadas para um compromisso comum 

 

A Caminho de uma Carta Metropolitana para a Cultura é uma conferência internacional 

promovida pela Área Metropolitana do Porto, com o apoio da Câmara Municipal de São 

João da Madeira, no dia 31 de maio, que convoca decisores, técnicos, entidades, 

estudantes, investigadores e profissionais do setor cultural, bem como a própria 

comunidade, para um debate alargado sobre o lugar da Cultura no âmbito das políticas 

locais, sobretudo nas suas dimensões intermunicipal e metropolitana. 

 

Assumindo como grande objetivo a materialização de um compromisso comum, a verter 

numa futura Carta Metropolitana para a Cultura, este encontro estrutura-se, numa 

primeira parte, na apresentação e partilha de resultados de alguns dos projetos 

metropolitanos mais relevantes (10:00), à qual se seguem 3 sessões de trabalho 

vocacionadas para os técnicos e profissionais dos setor, que serão coordenadas e 

dinamizadas por especialistas convidados, cujos focos temáticos correspondem a algumas 

das prioridades de atuação da AMP: Participação e Comunidades Locais (11:00); 

Património Cultural (11:45); e Parcerias e Financiamento (14:30). 

 



 
 
A conferência principal deste encontro, a cargo do investigador Nicolás Barbieri 

(Barcelona) incidirá sobre o universo das “Políticas Culturais Locais”, às 15:30. 

 

Às 16:45, reúne-se um painel de convidados representativo do setor cultural para 

sintetizar e aprofundar as conclusões das sessões anteriores, abrindo também espaço aos 

contributos dos presentes, para que se possam identificar princípios comuns a constar na 

futura Carta Metropolitana para a Cultura. 

 

A “versão zero” da Carta, que se espera resultar deste encontro, deverá depois ser 

discutida, refletida e aprofundada durante os próximos meses em cada município, para que 

ainda em 2022 se possa formular uma versão final, a ser ratificada pelos 17 municípios e 

pela AMP, e servir de orientação e compromisso estratégicos para a ação cultural da AMP 

no futuro. 

 

Recorde-se que, nos últimos anos, a AMP tem procurado intervir de forma mais sistemática 

nos domínios da promoção e da valorização da Cultura e do Património Cultural, através de 

projetos e ações em rede com os 17 municípios e as diversas comunidades que caracterizam 

o território. 

 

Esta conferência é promovida no âmbito da iniciativa MATER 17. 

Facebook: @materdezassete 

Instagram: @_mater17_ 



 
 
 

PROGRAMA *em atualização 

09:30 – Receção e Boas-Vindas 

09:45 – Abertura 

Comissão Executiva Metropolitana 

Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira 

10:00 – Projetos Culturais Metropolitanos 

José Marques Moreira – Técnico Superior de Cultura da Área Metropolitana do Porto 

Mauro Rodrigues – Gestor e Produtor de Projetos Culturais 

Jorge Prendas – Coordenador do Serviço Educativo da Casa da Música 

10:45 – Coffee Break | Programa Cultural 

11:00 – Sessão "Cultura, Participação e Comunidades Locais" 

Hugo Cruz – Criador, programador cultural e investigador 

11:45 – Sessão "Património Cultural” 

Maria de Fátima Lambert – Professora Coordenadora da Escola Superior de Educação do 

Instituto Politécnico do Porto, Investigadora e Curadora Independente 

12:30 – Pausa para Almoço 

14:30 – Sessão "Parcerias e Financiamento” 

Paula Guerra – Professora no Departamento de Sociologia e Investigador do Instituto de 

Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Jorge Sobrado – Assessor do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte 



 
 
15:30 – Keynote “Políticas Culturais Locais” 

Nicolás Barbieri – Investigador do Instituto de Gobierno y Políticas Públicas da Universidad 

Autónoma de Barcelona 

16:30 – Coffee Break | Programa Cultural 

16:45 – Contributos para uma Carta Metropolitana para a Cultura 

João Carapeto – Comissão Executiva Metropolitana 

Cristina Farinha – Especialista independente nos setores cultural e criativo 

Sara Barriga Brighenti – Subcomissária do Plano Nacional das Artes 

José Soares Neves – Diretor do Observatório Português das Atividades Culturais 

PERFORMART – Associação para as Artes Performativas em Portugal 

PLATEIA – Associação de Profissionais das Artes Cénicas 

18:00 – Encerramento 

Laura Castro – Diretora Regional de Cultura do Norte, em representação do Ministro da 

Cultura 

João Carapeto – Comissão Executiva Metropolitana 


