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Resumo 

 

A Animação Sociocultural é uma estratégia de intervenção social que promove a 

participação dos indivíduos no desenvolvimento comunitário, na sua capacitação e no 

melhoramento da qualidade de vida dentro da sua comunidade.  

Este relatório de estágio inicialmente seria o retrato de um estágio na Câmara Municipal 

de Almada no âmbito do desenvolvimento de atividades culturais, devido à pandemia derivada 

do Covid-19, será apenas um projeto elaborado pela minha pessoa para a respetiva instituição 

onde estagiei.  

Neste relatório ainda estará referida a Animação Sociocultural, mais especificamente a 

Animação Comunitária e os conceitos à volta da mesma, a Arte, a Educação e a ligação entre 

todos os âmbitos anteriormente referidos e a sua importância no desenvolvimento e capacitação 

dos indivíduos. 

O projeto elaborado tinha como finalidade o desenvolvimento e capacitação de jovens 

indivíduos para uma melhor adaptação na sociedade onde estão inseridos a partir das artes. 

 

 

Palavras-Chaves: Animação Sociocultural, Animação Comunitária, Arte, Educação.  
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Abstract 

 

Sociocultural Community Development is a social intervention strategy that promotes 

the participation of individuals in community development, in their training and in improving 

the quality of life within their community. 

This internship report would initially portray an internship at the Municipal Chamber of 

Almada in the context of developing cultural activities, due to the pandemic derived from 

Covid-19, it will be just a project prepared by me for the respective institution where I would 

be interning. 

This report will also refer to Sociocultural Animation, more specifically Community 

Animation and the concepts around it, Art, Education and the connection between all the areas 

mentioned above and their importance in the development and training of individuals. 

The purpose of the elaborated project was the development and training of young 

individuals for a better adaptation in the society where they are inserted from the arts. 

 

 

Keywords: Sociocultural Community Development, Community Animation, Art, Education. 
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Introdução 

 

O relatório apresentado é elaborado no âmbito da Unidade Curricular Estágio para a 

conclusão da Licenciatura de Animação Sociocultural da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda.  

No presente relatório apresentaremos os âmbitos conceptual da Animação 

Sociocultural, onde decorreu o estágio, Animação Comunitária, vocacionada para a cultura, e 

dos elementos chaves para a elaboração do meu projeto Ensinarte, que é voltado para o 

desenvolvimento da comunidade jovem almadense e capacitação dos mesmos a partir de um 

dos maiores bens culturais e o mais antigo, a Arte.  

A partir do meu projeto tenho como objetivos o desenvolvimento da comunidade, neste 

caso em específico as artes servirão de ferramenta à Animação Sociocultural para desenvolver 

as capacidades sociais, comunicativas e expressivas dos indivíduos, enquanto aprendem 

técnicas artísticas que poderão usar no futuro no âmbito profissional, o que por sua vez 

influencia o desenvolvimento das restantes áreas da comunidade, como por exemplo a 

economia.  

A arte na educação pessoal é um importante instrumento para a identificação cultural, 

de uma comunidade o que por sua vez ajuda na própria identificação pessoal, e do 

desenvolvimento, através das artes é possível desenvolver a perceção, a imaginação, 

desenvolver a capacidade crítica e desenvolver a criatividade, assim sendo a arte proporciona 

ao individuo ferramentas para não ser um estranho/estrangeiro no seu próprio país, superando 

o estado de despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar ao qual pertence.  

Com o meu projeto Ensinarte quero evitar a marginalização dos jovens que sofrem pela 

sua dificuldade de se conseguirem identificar e integrar na sua comunidade, na cultura, pela 

dificuldade na adaptação dos padrões de vida que a sociedade exige e como a partir de uma área 

que gostam é possível desenvolver mais competências, e ajudar os mesmos no desenvolvimento 

de outras competências pessoas e de grupo para uma melhor convivência na sociedade onde 

estão inseridos.  

Devido à pandemia que estamos a viver, o meu relatório será unicamente a volta do meu 

projeto visto que foi impossível a continuação do meu estágio. O COVID, obrigou a todos nos 

mudarmos os nossos comportamentos. Passamos a andar de máscaras, tanto para nossa proteção 

como para proteção das outras pessoas, começamos a ter mais atenção com a higiene, necessário 

lavar as mãos com maior regularidade e desinfetar as superfícies onde tocamos. O 
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distanciamento social passou a ser obrigatório e os convívios a que estávamos habituados 

pararam para segurança de todos. Esta pandemia afetou-nos a todos não só socialmente, como 

também emocionalmente e economicamente.  
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1.1 Animação Sociocultural  

A Animação Sociocultural (ASC) é uma estratégia de intervenção que trabalha para um 

determinado modelo de desenvolvimento comunitário que tem como finalidade promover a 

participação e dinamização social, a partir de processos de responsabilização dos indivíduos na 

gestão e direção dos seus recursos.  

Segundo Lopes (2008) podemos definir ASC como:  

• metodologia ativa/método;  

• conjunto de práticas; 

• conjunto de técnicas;  

• processo de consciencialização;  

• intervenção; 

• percurso de desenvolvimento e autodesenvolvimento;  

• estímulo; 

• participação;  

• transformação.  

A Animação Sociocultural (ASC) segundo Lenoir (1989) consiste num 

desenvolvimento entendido como integral e endógena, integral pois consegue desenvolver os 

processos económicos, sociais, culturais, morais, reforçando-os na sua relação mútua e 

endógeno, como a passagem de si mesmo a um nível superior, há um desenvolvimento 

interno/pessoal.  

Podemos então considerar ASC como uma metodologia que a partir de práticas e 

técnicas cria projetos de consciencialização dos indivíduos/comunidades, onde estes participam 

de livre vontade no desenvolvimento comunitário e pessoal, o que leva à transformação dos 

mesmos e de toda a comunidade de forma integral.   

Na atualidade a Animação Sociocultural, segundo Lopes (2019) encontra-se num 

estádio de evolução cuja complexidade importa refletir, mediante um discurso que revele a 

validade e a imprescindibilidade sociais da sua atuação. Porém, segundo Lopes (2019), é 

preciso ter em conta que os seus objetivos se inscrevem numa cidadania ativa que urge 

desenvolver face aos muitos problemas existentes na sociedade e que nunca é demais recordar:  

• desintegração humana: social, cultural, familiar, política, educativa;  

• debilitação dos movimentos sociais, nomeadamente: associações, sindicatos, 

organizações populares de base que, num passado recente, respondiam às insuficiências 

do poder;  
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• democracia calendarizada, ritualizada e desligada do sentido da vida quotidiana e cada 

vez mais ligada a um sistema partidocrático fraturante e leitor de uma realidade parcial;  

• delegação representativa em vez de participação real assumida pela via do compromisso 

social; 

• gestão cultural do produto em vez da cultura do processo;  

• visão multicultural e intercultural desligada de uma valorização educativa cada vez mais 

associada aos fenómenos de exclusão;  

• desigualdades sociais geradoras de injustiças;  

• uma “cultura” virtual alienante, desfasada da vida e assente no virtual, onde as pessoas 

vivem a partir da vida dos outros;  

• comunicação mecânica, onde se fala a partir do telemóvel, da internet, impedindo a 

pessoa do diálogo humano;  

• consumismo irracional, revelador de um símbolo assente no primado do ter em relação 

ao ser; 

• dependência de fármacos, nomeadamente antidepressivos, geradores de dependências 

psicossomáticas, devido à ausência de programas de Animação Sociocultural 

fomentadores de convívio e promotores de uma vida com sentido;  

• desintegração do meio-rural e o aumento de concentração humana na faixa litoral do 

território, provocando desequilíbrios ambientais, culturais, sociais;  

• desagregação do sector primário e debilidade do sector produtivo secundário, 

originando uma concentração de recursos humanos na área dos serviços, causadora de 

desajustes no tecido social;  

• apologia dos centros comercial, onde se vai para ver e comprar o que se precisa, mas 

também o que se não necessita, onde se assiste a um movimento de pessoas sem laços 

humanos e à exclusão social entre os que vêm e os que compram. 

A Animação Sociocultural tem diversos âmbitos, o que significa ter presente a 

perspetiva tridimensional da mesma:  

• dimensão etária: infantil, juvenil, adultos e terceira idade;  

• espaços de intervenção: urbana ou rural;  

• pluralidade de âmbitos ligados a setores de áreas temáticas: a comunitária, a educativa, 

o teatro, o turismo, o trabalho, entre outras.  

Todos os âmbitos da ASC implicam o recurso a diferentes termos para designar as 

diversas formas de atuação, como: Animação cultural, Animação teatral, Animação rural, 
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Animação comunitária, Animações de grupos em situações de risco, Animação desportiva, 

Animação de adultos, Animação musical, entre outros. Para além destes poderão vir a ser 

formados novos conforme surgem novos âmbitos da animação, o seu surgimento é determinado 

pela dinâmica social em constante mudança.  

 

1.2 Animador Sociocultural 

O Animador Sociocultural (AS) é o profissional, com formação ou não (podendo ser 

um profissional que foi aprendendo no terreno ao longo dos anos, ou seja, ganhou experiência 

no terreno) ou o voluntario que trabalha com a animação sociocultural.  

Segundo Quintana (1993) podemos caracterizar o animador sociocultural profissional 

como sendo um individuo com um grande sentido humano e uma relevante dimensão social, 

segundo o mesmo, Quintana (1993), o animador deve ter as seguintes qualidades: 

Personalidade: 

• maturidade afetiva;  

• equilíbrio psíquico;  

• satisfação básica;  

• autocapacitação;  

• confiança/ autoestima;  

• sentido de realidade.  

Aptidões:  

• imaginação;  

• ser um individuo de recursos; 

• dinâmico;  

• flexível mentalmente;  

• organizado;  

• capaz de compreender os problemas e os indivíduos.   

Atitudes: 

• confiar nas pessoas;  

• ter boa vontade;  

• ter atitude de serviço;  

• interesse pelos outros. 

      Reação: 

• capacidade de comunicação;  
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• capacidade de liderança;  

• espírito de colaboração;  

• tolerância. 

De acordo com os âmbitos e contextos o perfil do animador tem obrigatoriamente que 

se adaptar. Assim, um animador de rua tem de ser mais dinâmico, criativo, flexível e 

espontâneo, um animador de projetos comunitários tem de ser dinâmico, mediador, tem de ser 

capaz de resolver problemas e de se comunicar com clareza. Para além disso um animador tem 

de ser paciente, ambicioso, ser um bom ouvinte, saber animar no sentido se conseguir alegrar 

um individuo quando necessário, entre outras capacidades que Quintana não referido.  

O Animador é o «agente direto» da Animação, sendo o seu trabalho norteado 

no sentido da consciencialização participante e criadora das populações, 

estimulando as pessoas e grupos a autodesenvolverem-se, ativando todas as 

suas faculdades criativas e intelectuais no sentido da resolução de todos os seus 

problemas reais e coletivos. (Equipe Nacional de Animadores do FAOJ, 1997, 

citado por Marcelino Lopes, 2008, pg. 526)  

Ainda segundo Lopes (2008) o animador é o profissional ou voluntário que usa a ASC 

de forma a intervir na população/comunidades, de forma a consciencializar e estimular para o 

autodesenvolvimento, de forma a capacitar todas as suas capacidades intelectuais e criativas 

para conseguir resolver todos os seus problemas.  

Segundo Miguel (1995) um Animador tem como funções:  

• potenciar as relações interpessoais;  

• dar resposta às necessidades dos indivíduos/comunidades;  

• potenciar a participação e o desenvolvimento de programas;  

• procurar com as pessoas as soluções para os seus problemas;  

• criar atitudes cooperantes;  

• oferecer recursos técnicos necessários; 

• coordenar atividades;  

• harmonizar a realidade com a ação;  

• planificar, coordenar e avaliar programas de intervenção.  

No sentido mais geral um animador é um agente que não dá respostas diretas, mas que 

ajuda os indivíduos a chegarem à resposta, é como se fosse só o fio condutor/ é um apoio para 

os indivíduos segarem ao desenvolvimento pessoal e comunitário, não é ele o principal 

elemento, mas sim os indivíduos.  
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O Animador para Migueis (1995) intervém como:  

• um técnico pontual de programas;  

• um gestor de programas, de equipas e áreas;  

• um interventor sociocultural;  

• um potenciador de relações;  

• um observador da realidade;  

• um técnico de gestão e direção de grupos; 

• um coordenador de atividades, recursos e programas;  

• um dinamizador, responsável de programas, monitor de diversas atividades.  

 

1.3 Animação Comunitária  

A Animação Comunitária (AC) é um âmbito da ASC que assenta a sua estratégia na 

promoção e apoio a organizações que tem na sua base o objetivo o desenvolvimento 

comunitário, com a preocupação central de fortalecer a ligação social, mediante a participação 

individual e coletiva dos indivíduos. Visa também desenvolver o sentido de pertença e de 

afirmação da identidade com respeito pelas manifestações de pluralismo político, cultural e 

religioso.  

Segundo Martinez (1992) quando se fala de AC, deve-se saber os termos que lhe dão 

sentido, neste caso animação e comunidade.  

Entende-se Animação como algo que se liga a processos de dinamização, mobilidade, 

progresso social, como forma de superação às limitações da realidade humana atual e elevar os 

padrões da qualidade de vida.  

Normalmente pensamos em comunidade em termos geográficos, no sentido de 

espaço/território que as pessoas habitam/partilham, suas características e localização, contudo 

existem outras formas de definir comunidade, como aspetos comuns que as pessoas partilham: 

como língua, tradições, religião, normas culturais e interesses comuns. Para se definir 

comunidade não nos podemos limitar ao espaço/território, pois podem ser formados por 

indivíduos de diferentes territórios, mas que partilham interesses como: a cultura, a religião ou 

outros interesses, por exemplo: num prédio podem viver indivíduos de diferentes comunidades 

religiosas, apesar de viverem em comunidades esses indivíduos pertencem a outras 

comunidades.  

O termo comunidade tem sido usado para designar diferentes realidades sociais, como 

as de bairro, um município, um conjunto de municípios dentro do mesmo distrito, um conjunto 
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de povos que falam a mesma língua, um conjunto de países que integram uma união política e 

económica. Com uma diversidade tão grande e com uma vasta amplitude, o conceito de 

comunidade carece de uma rigorosa delimitação semântica, uma vez que o seu uso varia 

consoante o contexto.  

Apesar do termo comunidade ser muito vasto, existem autores tais como Ware que 

tentam definir comunidade de forma unívoca:  

A comunidade é mais que uma localidade: é uma aglomeração de pessoas 

relacionadas entre si que contam com recursos físicos, pessoais, de 

conhecimento, de vontade, de instituições, de tradições, etc. É como uma 

totalidade orgânica que se desenvolve internamente. (Ware, 1986, p. 7)  

Comunidade é um conjunto de indivíduos diferentes, de diversas etnias, faixas etárias, 

diferentes culturas, tradições, língua, pensamentos, capacidades, etc., que conseguem conviver 

no mesmo espaço/território. Uma comunidade é criada a partir da junção de diferentes 

comunidades que juntas formam uma comunidade grande e cheia de recursos e que têm um 

projeto comum. 

Como foi referido inicialmente o objetivo principal da AC é o desenvolvimento 

comunitário (DC). O conceito do mesmo refere-se à evolução planeada de todos os aspetos do 

bem-estar de uma comunidade, ou seja, económica, social, ambiental e cultural.  

O DC é um processo no qual os membros da comunidade se juntam para promover 

iniciativas e gerar soluções para os problemas comuns que os afetam, necessitando de apoio 

inicial para a construção da capacidade da comunidade, para resolução dos seus problemas e 

aproveitar as oportunidades internas e externas, ajuda ainda a encontrar um terreno comum e 

equilibrar os interesses em conflito. O DC não acontece de repente, necessita de um esforço 

consciente para fazer algo para melhorar a comunidade.  

Um DC pode derivar de pequenas iniciativas dentro de um pequeno grupo ou de grandes 

iniciativas que envolvem um grande número de indivíduos da comunidade.  

Segundo Elias (2003) independentemente da atividade, o desenvolvimento comunitário 

eficaz deve ser:  

• um esforço à longo prazo;  

• planeada;  

• inclusiva e equitativa;  

• iniciada e apoiada por membros da comunidade;  

• baseada na experiência dos membros da comunidade;  
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• baseada na capacitação e empoderamento da comunidade;  

• holística e integrada num quadro maior;  

• beneficie a comunidade de forma equitativa;  

Um dos principais desafios de DC é equilibrar a necessidade de soluções a longo prazo, 

com as realidades, que exigem decisão imediata e ação a curto prazo. Os resultados esperados 

do DC são a melhoria da qualidade de vida dos seus membros, o que resulta num benefício 

mútuo e em responsabilidades compartilhadas, reconhecendo assim:  

• a conexão entre o social, cultural, económico e ambiental;  

• diversidade de experiências, capacidades e interesses dentro de uma comunidade;   

• a sua relação com a capacitação. 

O desenvolvimento comunitário está diretamente ligado à capacitação comunitária, 

visto que para a comunidade se desenvolver é necessitário capacitar a mesma, ou seja, dar 

ferramentas ou aperfeiçoar capacidades já existentes, dos indivíduos da comunidade para que 

estes sejam capazes de em conjunto se desenvolver.  

A capacitação comunitária (CC) tal como o próprio nome indica tem o objetivo de 

capacitar os indivíduos da comunidade de forma a que estes sejam bem-sucedidos. Todos os 

indivíduos numa comunidade detêm capacidades ou competências, enquanto seres sempre em 

evolução, as nossas capacidades necessitam de ser desenvolvidas, a base da capacitação 

comunitária são as pessoas, para que uma comunidade se desenvolva é necessário desenvolver 

ou criar capacidades nos seus moradores.  

Segundo Elias (2003, pg.27/28) capacitar é mais do que desenvolver competências, é 

criar motivação para a ação, autoestima e autoconfiança, consciência dos recursos e 

habilidades da comunidade e saber aproveitar os recursos de forma sustentável. Capacitar 

requer recursos, sobretudo humano, tempo, esforço e liderança; são necessários também 

recursos financeiros (para pagar a capacidade técnica inicial, e os meios necessários para 

promover a analise e ação comunitárias). Da mesma forma, segundo Elias (2003) são 

necessárias um conjunto de condições para iniciar a capacitação como:  

• pessoas que desejam participar, estar envolvidas e tem interesse;  

• motivação, ou seja, vontade de tomar iniciativas para melhorar a comunidade;  

• tempo das pessoas;  

• competências: conhecimentos, habilidades e comportamentos;  

• saúde individual e comunitária;  

• habilidade para identificar necessidades e recursos internos;  
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• apoio de instituições ou facilitadores (recursos humanos, recursos e materiais 

necessários para a participação);  

• sistema político e social que permita a participação. 

Um indicador de que a capacitação está a ser desenvolvida no interior de uma 

comunidade, é a motivação, participação e ação dos seus membros, é um processo de 

questionamento e debate sobre o que tem de ser feito por todos, em vez de ficarem só a 

queixarem-se dos problemas, e não ajudarem para a resolução dos mesmos. Outro indicador é 

o aumento de pessoas envolvidas no sentido de identificarem recursos, necessidades e terem 

ação pró-ativa, ou seja, o aumento de indivíduos que procuram solucionar os problemas da 

comunidade.  

Segundo Lopes (2008), o resultado da capacitação comunitária é o empoderamento da 

comunidade, que permite o desenvolvimento sustentável, o que resulta na melhoria da sua 

autoestima, relacionamentos, e condições de vida (económica, social, política, cultural e 

ambiental).  

Segundo Lopes (2008), os resultados vão-se tornando visíveis, ou seja, podemos ver o 

desenvolvimento da autoestima, dos relacionamentos e da capacidade de ação, e teremos:  

• aumento da comunicação na comunidade;  

• relações comunitárias mais fortes, pessoas mais felizes, mais saudáveis, com mais apoio 

e redes de autoajuda;  

• identificação de recursos e oportunidades;  

• aumento das habilidades dos membros da comunidade para partilhar os conhecimentos, 

experiências, e ideias para a ação conjunta;  

• aumento de competências, desenvolvidas para atingir objetivos comuns;  

• sensibilidade aumentada, no sentido de incluir pessoas de cada grupo da comunidade 

para decidir sobre a mesma;  

• um maior respeito pelos recursos limitados, incluindo as pessoas, no sentido de 

valorização e de não desperdiçar esses recursos;  

• aumento da consciência sobre a importância de proteger, dar voz e melhorar a vida das 

pessoas vulneráveis da comunidade;  

• um maior respeito pela diversidade dos membros da comunidade (de diferente, opção 

sexual, etnia, religião, costumes, sexo, etc.);  

• desenvolvimento de lideranças e um aumento no interesse dos mais jovens, em 

desenvolver lideranças; 
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• aumento das capacidades em lidar com: conflitos, frustrações, e sequelas emocionais;  

• aumento da qualidade de vida e do bem-estar; 

Podemos concluir que a capacitação da comunidade traz diversas vantagens para a vida 

dos indivíduos pertencentes à mesma, pois o resultado é o mais importante de tudo (o que todos 

os indivíduos desejam e lutam para conseguir ter) é o aumento da qualidade de vida e do bem-

estar.  

 

1.4 Animação Sociocultural em meio urbano  

Segundo Coulon (1971) citado por Lopes (2008) a ASC surge quando há evidências de 

dificuldades sociais geradas por mutações sociais, económicas e culturais na sociedade. A ASC 

no espaço urbano está ligada aos problemas da civilização moderna, das aglomerações 

humanas, que resultam em delinquências, violência, diferenças sociais e prolemas de 

convivência dentro da sociedade.  

Segundo Lopes (2008), a sociedade urbana é caracterizada pela instabilidade relacional, 

as famílias são pequenas e instáveis, o espaço urbano é pouco humanizado, as pessoas não se 

conhecem (os rostos das pessoas que se cruzam são desconhecidas umas para as outras), as 

cidades caracterizam-se pela sua grande diversidade social, cultural e religiosa, o que gera 

comportamentos disfuncionais, como:  

• os indivíduos estão sujeitos a uma grande mobilidade física e social;  

• as relações interpessoais são pouco profundas apesar de ser vastas;  

• os jovens vivem à margem dos adultos;  

• a terceira idade é ignorada;  

• o individuo urbano encontra-se numa atmosfera cultural aberta, diversificada, ampla e 

reveladora de falta de identidade;  

• formas de aculturação são modeladas, por padrões hegemónicos de massificação e 

alienação coletiva.  

No contexto social de massificação, os indivíduos vivem em permanente stress, 

insegurança, frustração impotência e depressão, os indivíduos vivem em condições sem 

qualidade de vida, sem hábitos e práticas culturais, pois o tempo assim não lhes permite.  

O tempo livre destes cidadãos é ocupado maioritariamente pelas viagens trabalho-casa 

e casa-trabalho e raramente é animado ou passado com família ou atividades culturais, 

desportivas e lúdicas.  
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Após uma análise ao que foi referido anteriormente podemos considerar que apesar de 

haver diversas culturas os indivíduos acabam por ser despersonalizados devido às diferentes 

aculturações feitas no meio urbano. Os indivíduos da mesma comunidade não se conhecem, 

não trocam ideias de como melhorar /desenvolver o seu território, tanto os jovens como os 

idosos são postos de parte por não fazerem parte da comunidade ativa (não contribuem 

economicamente, não trabalham). Apesar de no caso dos jovens, eles serem desvalorizados, o 

caso dos idosos acaba por ser mais preocupante visto serem maioritariamente ignorados pela 

restante comunidade, cada vez há mais famílias a despejarem os seus anciãos em lares para 

ficarem aos cuidados de terceiros, deixando-os lá para morrerem. Os indivíduos ativos, passam 

cada vez mais horas no trabalho (para conseguirem ter rendimentos suficientes para viverem na 

zona urbana, visto por norma serem mais caras do que as zonas rurais) e nas viagens de trabalho-

casa e vise versa acabam por não viver a vida, o que lhes causa depressão ou uma má qualidade 

de vida.  

Segundo Lopes (2008) os projetos de ASC em meio urbano devem contemplar o 

seguinte:  

• promover iniciativas que valorizem a dimensão humana como compensação do 

isolamento a que os indivíduos estão sujeitos;  

• facilitar aos indivíduos acesso aos bens culturais e promover o diálogo inter-relacional 

e inter-geracional, provocando e promovendo a participação;  

• dotar o espaço com as infraestruturas e equipamentos culturais indispensáveis;  

• facilitar a utilização das instituições e espaços públicos, a rua, como lugares de 

promoção de atividades culturais;  

• promover uma cidadania que implique o individuo, levando-o a ultrapassar o seu estado 

de apatia e trivialidade, a rotina, no sentido de estabelecer relações familiares, com o 

seu semelhante e o meio.  

Quando se pensam em projetos para as comunidades urbanas temos de pensar em formas 

que combatam não só o problema principal (isolamento dos indivíduos da comunidade/ 

desapego cultural) mas também : a falta de ligações entre os indivíduos da comunidade, o 

isolamento, a desvalorização da cultura do território, o esquecimento das gerações mais jovens 

e mais velhas, a falta de respeito para com o outro e a desvalorização dos ser humano 

(pensarmos no outro como uma pessoa com sentimentos/opinião/valor e não como um 

recurso/empregado), que estão sempre na base dos outros problemas principais.  
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Tendo em conta a caracterização anterior das funções da ASC no meio urbano, esta deve 

ser praticada tendo em conta os grupos locais, associações e entidades que promovam atividades 

culturais no meio e que se centrem: na criação de dinâmicas que deem vida ao património 

cultural, levando os indivíduos a usufruir das atividades culturais como o teatro, a dança, a 

música, etc; promoção da cultura como processo de participação, a ASC concebe a cultura como 

um meio privilegiado para otimizar a participação, a transformação do ser passivo em ativo e 

para ligar o fazer em detrimento do ver. 

 

1.5 Animação Sociocultural e Educação  

Segundo Lopes (2008) a educação constitui algo mais do que proporcionar 

conhecimento. Educar é ter em atenção os ritmos, a diversidade, a ligação do individuo à 

comunidade, por isso o ato de educar não deve estar confinado à oferta das instituições 

educativas formais. 

A educação está vinculada à vida e comprometida com o desenvolvimento global do 

individuo e com os seus diferentes ciclos de desenvolvimento.  Educar deverá ser sinónimo de 

libertar potencialidades no ser humano, constituir um meio para comunicar, promover a 

expressividade, a criatividade e a confiança.   

No universo educativo podemos dividi-lo por três áreas: educação formal (educação 

escolar, é estruturada, organizada, tem parâmetros de avaliação e progressão continua), 

educação informal (educação que os indivíduos recebem no meio familiar, comunitário e 

experiência, vivem experiências e aprendem com as mesmas) e a educação não formal.  

Segundo Lopes (2008) habitualmente a ASC situa se no âmbito da educação não formal, 

pois são atividades com objetivos formulados e organizados de caracter educativo, mas estão 

fora do currículo do ensino regular (educação formal). Para além disso a ASC e os programas 

educativos não formais tem características em comum:  

• dar atenção às necessidades e interesses das populações recetoras;  

• utilização de metodologias ativas e participativas;  

• escassas ou mesmo nulas exigências académicas e administrativas para a inclusão nas 

atividades;  

• atividades contextualizado;  

• pouca uniformidade quanto espaço e tempo.  

A Animação Sociocultural muitas vezes no contexto educativo é um complemento à 

educação formal, esta pode ser trabalhada dentro como fora dos espaços escolares e ainda 
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poderá utilizar a educação informal nos seus projetos/atividades. Assim sendo, apesar de na sua 

maioria a ASC ser mais ligada à educação não formal, devido à sua diversidade acaba por 

auxiliar/e ser auxiliada das outras áreas da educação em alguns dos seus projetos.  
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2.1 Arte e Animação Sociocultural 

Segundo Crespi (1997) na arte podemos discriminar várias das suas dimensões, 

nomeadamente, as artes figurativas, que se exprimem através de imagens, como a dança, a 

escultura, a pintura, a fotografia, o cinema, a arquitetura e a literatura, que se exprime através 

da palavra, falada e escrita, e que compreende as diferentes formas de poesia (lírica, épica, 

dramática), a narrativa (o romance, as autobiografias), o teatro, onde também se encontram 

presentes os aspetos figurativos, e a música, que encontra expressão através dos sons, nas suas 

diversas formas.  

A arte faz parte da cultura da sociedade, identifica uma comunidade, por exemplo o 

Samba associamos o Brasil e ao Fado associamos Portugal, constitui um âmbito muito 

abrangente e variado, no qual se expressam, simultaneamente emoções, dimensões do desejo e 

do imaginário individual e coletivo, conceções do mundo que nos rodeia e da vida e 

representações da realidade natural e social.  

As formas de expressão artística traduzem nas imagens, nos sons, no movimento e na 

linguagem a complexidade da experiência vivida, provêm sobretudo do imaginário e da 

expressão metafórica, bem como da acentuada atenção e consciência do meio utilizado.  

A arte é um veículo que busca a satisfação de uma função mental e espiritual, 

que assenta na capacidade de resposta ao nível da comunicação qualificada e 

que, no fundo, acaba por ser a respiração da nossa mente. O artista é um 

construtor de mundos, que expande não apenas os seus próprios horizontes, 

mas, também, nos possibilita a expansão dos nossos. A arte é uma necessidade 

e não um luxo, há que responder com um maior dinamismo na criação de 

instrumentos culturais que possibilitem o contrariar desta tendência (Gração, 

1998 citado por Sousa, 2009, pg. 18).  

A arte e a Animação Sociocultural unem-se na necessidade mútua do desenvolvimento 

pessoal e coletivo dos indivíduos, de serem atualmente ambas extremamente necessárias nas 

sociedades, de forma não só promoverem o desenvolvimento das comunidades, com também 

criarem laços afetivos nas mesmas, promoverem a cultura e combaterem os problemas sociais 

como a desigualdade, a marginalização e a falta de comunicação entre os indivíduos que vivem 

na mesma comunidade.  

É urgente promover o desenvolvimento harmonioso das pessoas através das artes e da 

ASC, condição indispensável para o exercício pleno e responsável dos seus direitos e cidadania.  
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A dimensão cultural artística é essencial à pessoa, não podendo existir verdadeiro 

desenvolvimento, nem melhoria da qualidade de vida sem desenvolvimento cultural, sendo 

produto e responsabilidade de toda a comunidade, a arte tem de ser fluída, sentida e vivida por 

todas as pessoas.  

Só a Arte tem o poder de reproduzir representações da existência que nos 

possibilitam viver. São estas representações – terreno fértil para a recriação 

artística que, passando pelos imaginários individual e coletivo nos possibilitam 

de reinventar o mundo. (Pedro Garcia e Hamilton Faria,2001 citado por Sousa, 

2009, pg.6) 

Ao longo de toda a humanidade foi a arte que esteve presente na vida dos seres humanos, 

foi com ela que evoluímos e foi com ela que mudamos o mundo, foi a arte a primeira forma de 

comunicação, por sons ou desenhos feitos nas paredes de grutas e será com ela que 

continuaremos a evoluir. 

A Animação Sociocultural pretende ser um meio para se chegar à transformação do 

social, uma forma de criar e reestruturar formas de relacionamento social, de interação e 

comunicação positiva individual e grupal.  

Segundo Besnard (1991) é um “fenómeno social total” onde se cruzam e complementam 

as mais diversas áreas como a arte, a pedagogia, a psicologia, a filosofia, as ciências políticas, 

entre outras, que não se podem perspetivar como rivais para obtenção de um produto final ideal, 

estas devem unir-se e complementarem-se para um fim comum, a melhoria social e cultural. 

 

2.2 Arte como estratégia de intervenção da Animação Sociocultural 

A arte é determinante na intervenção social/comunitária sendo ela uma ferramenta 

essencial ao trabalho do animador nos mais variados contextos e com os mais variados públicos.  

A utilização das artes enquanto estratégias de animação sociocultural deve ser um 

processo estruturado, com definição dos objetivos a curto e a longo prazo, com ações adequadas 

para os atingir e dos recursos e meios necessários.  

De uma forma geral, as artes, são potenciadoras de comunicação, iniciativa, 

criatividade, da descoberta dos interesses e das aptidões do “eu”.  

Segundo Eisner, citado por Ferreira (2001), entende se que ao realizarem atividades 

artísticas os indivíduos “desenvolvem autoestima e autonomia, sentimento de empatia, 

capacidade de simbolizar, analisar, avaliar e fazer julgamentos e um pensamento mais flexível”.  
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Segundo Ferreira (2001), os indivíduos através da arte tornam-se capazes de expressar 

melhor as suas ideias e sentimentos, passando a compreender as relações, bem como a entender 

que as artes são uma forma diferente de conhecer, interpretar o mundo e promover bem-estar 

individual e coletivo. 

Segundo Bolton (1998), as experiências artísticas são também imprescindíveis para o 

desenvolvimento do individuo a nível do: discurso, “eu” físico, a imaginação, a emoção, os atos 

cognitivos que contribuem para criação de sentidos e significados para o mundo e para o seu 

“eu” nesse mesmo mundo.  

Para o animador nesta tipologia de atividades, os participantes não serão artistas, pois a 

sua preocupação será sempre centrar “... la accíon (…) en los processos y no en el producto u 

obra acabada.” (Ventosa, 1996), ou seja, na ação e no processo e não produto ou na obra 

acabada.  

O animador deve ter em conta:  

• a originalidade permanente; 

• promoção da descoberta; 

• da liberdade; 

• da criatividade;  

• da responsabilidade através da implicação ativa nos projetos (quer na sua conceção, 

quer na sua implementação);  

• da adaptação à diversidade cultural e aos percursos de vida de cada um e subjetividade 

livre, autónoma;  

• solidária com cada um e com os outros.  

 

2.3 Arte e Educação  

Ao esforço de articular o campo da arte com o da educação tem-se dado o nome de Arte-

Educação, entende-se o ensino de arte em seu duplo aspeto de educação artística e educação 

estética. Entende-se a educação artística ligada ao fazer arte, e por educação estética a 

apreciação de arte. 

A arte é importante, têm um lugar proeminente na sociedade, mas considera como um 

campo ligado à magia, à inspiração, à sensibilidade, um campo em que a humanidade pode 

livrar-se da desumanização acarretada pelas outras atividades. Humanizando o lazer ou 

permitindo descarga emocional, a arte teria sua justificativa na sociedade e na escola. A arte é 

uma atividade humana de valor cognoscitivo pleno.  
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Na construção da Arte utilizamos todos os processos mentais envolvidos na 

cognição. Existem pesquisas que apontam que a Arte desenvolve a capacidade 

cognitiva da criança e do adolescente de maneira que ele possa ser melhor aluno 

em outras disciplinas. (Barbosa, 2006, citado por III CONEDU ) 

O pensamento plástico é uma das atividades primeiras do homem, tão fundamental 

como as outras formas de explorar a realidade. Assim, a arte não é atividade complementar, 

mas um dos aspetos para entender a historicidade da sociedade humana. Não é puro eflúvio 

emocional, pois envolve o ser humano total.  

Sendo a arte uma atividade especulativa do ser humano na exploração e domínio do 

mundo, está indicada ao desenvolvimento da apreciação artística.  

A História da Arte e a Apreciação Artística, é o ensinar a ver, um meio de iniciar o 

conhecimento e a comunicação com o mundo, a arte em função de critérios e objetivos ligados 

à sua racionalidade intrínseca e historicidade. Isso reorienta totalmente o processo de ensino de 

arte na escola: entende-se que desligar a educação artística da arte adulta tem um sentido 

contrário à humanização do ser humano, entendido como processo de tornar o homem capaz de 

ter consciência de sua concreção e historicidade, ao mesmo tempo em que se liberta, por 

consequência, de uma visão que toma por natural uma ordem que é histórica e portanto 

suscetível de mudança. 

 

2.3.1 Os benefícios da arte na educação  

Segundo Read (1982) a educação pela arte tem um carácter pedagógico e sociocultural, 

por ser uma linguagem universal que abrange todo o universo, e por ser um meio através do 

qual é possível desenvolver o entendimento entre os povos. 

Um educador artístico é ao mesmo tempo um gerador de uma produção social e cultural. 

Segundo Oliveira (2009) a educação artística inicia-se pela aprendizagem de diferentes 

conceitos, estratégias educativas e narrativas, contudo, não é qualquer um que está dotado das 

ferramentas necessárias para obter um nível de educação artística desejado. A arte tem uma 

influência positiva em diferentes elementos: na nação, no indivíduo, na comunidade e no 

ensino. 

A arte enquanto disciplina primordial ajuda os cidadãos na constituição de capacidades 

que lhes permitam, a participação ativa na vida da nação, assim como ajuda no momento de 

tomar de decisões, logo devemos tomar esta disciplina como uma luz para a democracia, é ela 
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que auxilia a construção e aceitação da nossa própria cultura, para além que ajuda no equilibro 

do comportamento mental. Este reflete-se nos seguintes momentos: 

• na comparação de emoções; 

• na melhoria da comunicação; 

• na formulação dos conceitos; 

• na descoberta de como fazer passar os conceitos de geração em geração. 

Os indivíduos que estudem ou pratiquem arte adquirem capacidades extremas de 

conseguirem ler e analisar o mundo em que vivem, enquanto também são autores de respostas 

mais criativas nas mais variadas situações. 

Segundo Oliveira (2009), uma das formas mais eficazes de manter a vitalidade cultural, 

é a promoção da criatividade o que permite que seja criado um espírito de autonomia entre 

culturas. Um ensino de qualidade da arte tem de ter as duas componentes, a parte técnica e a 

parte prática. 

 

2.3.2 A Função da Arte na Educação  

A arte funciona como uma expressão pessoal, pois ela é capaz de identificar 

culturalmente um artista através das suas obras de arte. Assim como todas as faculdades ligadas 

à perceção, imaginação e crítica estão associadas diretamente com aqueles que tiveram ou têm 

um contacto puro e real com a educação artística. Através da arte podemos conhecer uma 

pessoa, determinar a sua origem, em que meio cresceram, e de que modo o processo de 

desenvolvimento humano, e aprendizagem das conceções determinadas pela escolaridade 

obrigatória, e o contacto ou não que tiveram com os meios mais artísticos. 

Toda a criança que seja desde cedo levada a observar arte, seja ela das mais diversas 

formas de expressão, vai sentir em si mesma, à medida que vai desenvolvendo competências, 

uma grande capacidade crítica. 

Segundo Castanho (2005), esta grande qualidade de ser ‘crítico’ é sempre uma mais-

valia para o ser humano em si, enquanto pessoa singular, mas também para a sociedade, 

enquanto membro de um conjunto de pessoas, que partilham os mesmos espaços e a mesma 

cultura. 

Esta vantagem para as mesmas vai ser refletida no campo da criatividade, porque quanto 

maior for a informação que guardam dentro da sua mente, mais elementos vão ter para serem 

grandes mentes. 
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Pode-se afirmar que o homem procura registar os momentos históricos de sua cultura e 

sociedade, por meio da arte, seja em forma de escultura, pintura, retrato, música, ou qualquer 

outro elemento artístico. Isso porque busca transformar a experiência vivida em algo que 

evidencie assim seu momento histórico. 

No desenvolvimento do pensamento visual, Francastel (1973) defende a existência de 

um pensamento plástico e Della Volpe (1979) fala da intelectualidade da arte, já que nela 

realizam-se processos que envolvem todas as possibilidades cognoscitivas (raciocínio, 

memória, imaginação, abstração, comparação, generalização, dedução, indução, 

esquematização), o psicólogo Arnheim (1971 e 1973), refere-se ao pensamento visual. 

O que se propõe é que a perceção visual é pensamento visual, isto é, que todas as 

operações mentais implicadas na receção, no armazenamento e no processamento da 

informação são cognoscitivas (perceção sensorial, memória, pensamento, aprendizagem). 

O mundo que emerge da exploração percetiva não é imediatamente dado: seus aspetos 

estão submetidos a constante confirmação, reapreciação, mudança, acabamento, correção e 

aprofundamento de compreensão. 

Castanho (2005) afirma que na própria perceção da forma dão-se começos da formação 

de conceitos. A imagem ótica projetada sobre a retina é um registo mecânico de sua contraparte 

física, mas o percepto visual correspondente não o é (por esta causa surgem discussões sobre o 

valor individualizador da cópia como metodologia de ensino). 

A visão é seletiva é ver diferentes tipos de coisas, diferentes categorias/sensações estão 

presentes no momento da perceção. Se houvesse um desenvolvimento, no nível educacional, 

sem interrupção, chegar-se-ia a grande obra de arte. 

Do ponto de vista percetivo, uma obra madura reflete um sentido da forma altamente 

diferenciado, capaz de organizar os vários componentes da imagem em uma ordem 

compreensível, atingível através de uma educação que enfatizasse o desenvolvimento do 

pensamento visual. 

Desenvolver o pensamento formal em arte é levar à organização intelectual através das 

formas e não pelo exercício de conteúdos como nos outros domínios se faz: pensamento formal 

em arte significa pensar operatoriamente através das formas visuais. 

O pensamento abstrato e a especulação podem ser desenvolvidos em arte na medida em 

que os estudantes forem aproximados da reflexão plástica contemporânea. 

No entanto, o estágio das operações intelectuais formais não tem sido atingido no campo 

da educação artística. Se esta instrumentalizar-se para tal, poderemos ter um aumento, tanto de 

artistas como de apreciadores de arte. 
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Saunders (1977) aconselha aulas de arte que apresentem problemas de pessoas, emoções 

e situações, representações espaciais, soluções que conduzam os alunos a passar de um estágio 

para outro. Alguns, mais talentosos, atingirão alguns estágios antes que outros na classe, outros, 

mais atrasados em arte, poderão atingir níveis de desenvolvimento depois dos restantes, 

aconselhando a uma vez por semana, pois uma vez ao mês geralmente não é suficiente. 

Resumindo existe uma linha de desenvolvimento em arte que pode ser levada em conta com 

vantagens para o progresso dos alunos. 

O comportamento criativo ainda se encontra em estudo, segundo Cunha (1977) os 

fatores referentes a este tipo de comportamento não constituem uma mesma atividade 

intelectual, procura-se a correlação entre os fatores, e constituem-se como uma realidade que 

ainda escapa, em muitos aspetos, à evidência experimental. Um dos aspetos mais estudados é a 

ligação da criatividade com o pensamento inteligente. Considera-se que a produção criativa 

depende da cognição e mais ainda das habilidades cognitivas, mas um alto potencial cognitivo, 

apenas, não faz o indivíduo criativo. Muitas pesquisas têm mostrado que o modo do 

funcionamento cognitivo desempenha papel importante na vida global da pessoa. 

 

2.3.3 Implicações sociais  

É impossível uma arte genuína que não seja social. As sociedades condená-la-ia a não 

ser arte, ou seja, não a considerariam arte por não ter implicações sociais na sua criação. Mas 

pode-se pensar numa educação artística que não seja social.  

A obra de arte é social, embora isto não signifique uma relação mecânica entre o artista 

e a sociedade. A consciência artística é profundamente articulada com a sociedade: esta age 

sobre aquela através de mecanismos profundos e nem sempre imediatos.  

Bourdieu (1996), falou da historicização dos produtos culturais mostrando que todos 

pretendem a universalidade, alerta para o fato de que historizá-los não é apenas, como se crê, 

relativizá-los.  

(…) restituir-lhes sua necessidade arrancando-os à indeterminação que resulta 

de uma falsa eternização e relacionando-os às condições sociais de sua gênese, 

verdadeira definição geradora (Bourdieu, 1996, citado por Castanho, 2005, 

pg.94)   

Em qualquer âmbito da educação artística a ligação com a sociedade é indispensável, 

seja ensinando apreciação ou orientando atividades.  
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O ensino de arte deve chamar a atenção do estudante para o permanente papel 

transformador que as criações artísticas desempenham na história humana. É preciso saber ver, 

Snyders (1974) alertou para: as pessoas que determinaram mudanças radicais são as que 

assimilaram mais profundamente a cultura existente, penetrando até aos elementos 

revolucionários inclusos nas obras.  

Segundo Castanho (2005) para Snydens (1974), geralmente existem elementos 

revolucionários contidos na obra de arte para apresentá-la como ilustração dos períodos 

históricos, desprovida de sua força transformadora da vida social. Isto se deve, entre outras 

causas, ao fato de que a formação da sensibilidade, a experiência de formas novas, a 

confrontação e a crítica de conteúdos diversos contribuem para o desenvolvimento a 

personalidade, tendo efeitos políticos. Apontando assim história humana como um constante 

movimento de transformação do presente.  
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Capítulo 3 –Município de 

Almada    
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3.1 Caracterização do Município de Almada 

Almada é uma cidade portuguesa pertencente ao Distrito de Setúbal e à Área 

Metropolitana de Lisboa, é sede do município de Almada com 70,21 km² de área e 169.039 

habitantes (PorData), o município encontra-se subdividido em 5 freguesias. Este é limitado a 

leste pelo município do Seixal, a sul por Sesimbra, a oeste pelo Oceano Atlântico, abrindo-se a 

norte e nordeste para o Estuário do Tejo, frente aos concelhos de Lisboa (Capital de Portugal) 

e Oeiras, o que é uma posição geograficamente favorável ao desenvolvimento do território.  

As freguesias do Município de Almada: O Município inicialmente tinha 11 juntas de 

freguesias, atualmente tem 5 visto que 4 delas atualmente são uniões de juntas de freguesias 

(apos a reorganização administrativa de 2013):   

• União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas 

• União das Freguesias de Caparica e Trafaria 

• União das Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda 

• Freguesia da Costa da Caparica 

• União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó 

 

O concelho recebeu foral de Dom Sancho I em 1190, juntamente com Lisboa, Sintra e 

Palmela, é uma das mais antigas divisões administrativas da Área Metropolitana de Lisboa.  

Almada foi elevada à categoria de cidade em 1973, e no seu município encontra-se 

também a cidade de Costa da Caparica, cujo estatuto atual lhe foi concedido no ano de 2004. 

O Município de Almada é um território urbano e como todos os territórios urbanos tem 

um número populacional bastante elevado (169.013 indivíduos, nº estimado em 2019), é um 

dos municípios portugueses onde mais existe uma grande diversidade cultural, o que a torna 

única. 

Para além da sua diversidade Almada faz fronteira com a Capital o que lhe é uma mais 

valia para os seus habitantes e para a economia do território, visto que a maioria dos seus 

habitantes trabalham na capital, mas residem nas Margem Sul, denominação dada ao conjunto 

dos concelhos de Almada, Seixal, Sesimbra e uma parte do Barreiro. Economicamente uma das 

mais valias deste território, juntamente com o Seixal e Sesimbra são as suas praias, trazendo-

lhes no Verão um grande número de turistas atraídos pelo Sol e praias.  

A cidade de Almada é conhecida por ser a Cidade de Teatro, todo o município tem uma 

grande ligação ao teatro. Na década de 90 foi a época que o teatro mais cresceu no território 

tendo sido criadas diversas companhias de teatro. Juntamente com as companhias de teatro 
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surgiu também uma escola profissional de Música e uma companhia de dança. Atualmente 

continuam a existir diversas companhias de teatro por todo o concelho, tanto profissionais como 

amadoras, que dão oportunidades à população de trabalharem em algumas das suas 

apresentações, podendo assim perceber o quanto Almada é virada para à expressão dramáticas, 

sendo o Município de Almada um dos municípios de Portugal que mais contribui para cultura 

no seu território, dando enfase ao teatro.  

Como já foi referido anteriormente Almada tem um grande número de habitantes no seu 

território, mas como todas as periferias de grandes cidades, Almada também sofre com uma 

grande realidade não tão positiva a nível de bem-estar das comunidades que são os bairros, 

sendo o mais conhecido o Bairro Amarelo, Caparica. Apesar de uma grande parte dos habitantes 

de bairros serem pessoas trabalhadoras, mas sem possibilidades económicas para viverem fora 

dos bairros, as rendas são demasiado altas para os salários dos trabalhadores, os criminosos 

aproveitam se disso para viverem nessas zonas (as rendas são baixas) ou para frequentarem 

esses bairros para fins criminosos. Como muitos dos pais têm de trabalhar muitas horas para 

além do tempo que passam nos transportes públicos, as crianças e jovens passam muitas horas 

sozinhas, estando assim mais suscetíveis a más influências por parte de adultos ou de jovens 

mais velhos que eles, muitos desses jovens acabam por ter falta de acompanhamento parental, 

acabando por não saber o que fazer no futuro e nem sabendo distinguir o correto do incorreto.  

 

3.2 Câmara Municipal de Almada  

O meu estágio curricular foi realizado no Departamento de Cultura (pertence a Direção 

Municipal de Desenvolvimento Social) mais precisamente na Divisão de Programação e 

Atividade Cultural pertencentes a Câmara Municipal de Almada (CMA), esta divisão encontra-

se localizada no Museu da Cidade de Almada (figura 1), na Praça João Raimundo, Cova da 

Piedade – Almada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Museu da Cidade de Almada                     Fonte: Google Imagens 
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O Museu da Cidade de Almada, como é possível ver na Figura 1, contem um jardim 

onde as pessoas podem passear e desfrutar do bom tempo. Na parte lateral (não é possível ver 

na imagem) existe uma esplanada que pertence ao café/restaurante existente no local. Neste 

edifício existe para além da divisão de programação de atividades culturais uma divisão do 

departamento da educação e juventude. É neste local que são exibidas periodicamente 

exposições de arte de artistas almadenses ou de projetos relacionados com Almada.  

No Organograma da Câmara Municipal de Almada, Anexo 1, podemos conhecer a 

hierarquia existente no município, no topo:  

• Gabinete da Presidência  

• Serviço Municipal de Proteção Civil 

• Autoridade Sanitária e Veterinária Municipal  

• Equipa de Projetos de Inovação e Gestão Territorial  

• Departamento de Controlo de Risco, Governação e Auditoria, que se encontra dividido 

em duas divisões.  

Para além dos departamentos anteriormente referidos, existem mais cinco: Secretaria 

Geral, Direção Municipal de Obras, Mobilidade e Urbanismo, Direção Municipal de Serviços 

Urbanos, Direção Municipal de Economia, Inovação e Comunicação e a Direção Municipal de 

Desenvolvimento Social.  

 

3.3 Logotipo da Câmara Municipal de Almada  

A imagem que representa a Câmara Municipal de Almada em todos os projetos criados 

ou em parceria com a CMA, é importante para a identificação da mesma, é uma representação 

da mesma/ um elemento identificativo, serão apresentados 2 logotipos visto que a meio deste 

ano foi apresentado o novo logotipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Logótipo Antigo CMA 

Figura 3 Logótipo Novo da CMA 
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3.4 Plano Diretor Municipal  

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Almada, disponível no site oficia da Câmara de 

Almada, é o principal instrumento de gestão e ordenamento do território concelhio tendo sido 

aprovado pela Assembleia Municipal de Almada em 18 de julho de 1993 e ratificado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/97, de 5 de dezembro de 1996.  

Os objetivos estratégicos de desenvolvimento atualmente PDM são:  

• Reforço e equilíbrio da rede urbana do concelho e do seu papel da região. 

o Favorecer e desenvolver novas acessibilidades intra e inter concelhias 

o Criação de novas centralidades 

o Desenvolvimento de uma rede de equipamentos estruturantes 

• Diversificação da base económica e modernização dos processos produtivos. 

o Promoção de zonas turísticas em áreas de elevada qualidade paisagística 

o Criação de áreas de recreio e lazer 

o Reordenamento do tecido comercial e requalificação do sistema de distribuição 

o Valorização dos recursos científicos e tecnológicos 

• Melhoria do ambiente natural e do ambiente construído. 

o Valorização dos recursos naturais e paisagísticos do concelho 

o Qualificação do espaço urbano 

o Pólo de atividades lúdicas, turísticas e de serviços 

• Desenvolvimento sociocultural e de formação profissional 

o Criação de polos culturais em edifícios de valor patrimonial reabilitados 

o Desenvolvimento de uma rede de serviços lúdicos 

o Diversificação da oferta nas áreas de formação profissional 

o Desenvolvimento de uma política de formação de agentes culturais para o 

movimento associativo 

• Desenvolvimento de uma nova imagem do concelho e da sua gestão na região e no 

exterior. 

o Definição de um novo sistema de gestão 

o Diversificação e aprofundamento das formas de participação dos cidadãos na 

vida do município 
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3.5 Espaços Culturais e Lazer de Almada 

Os espaços Culturais que poderão ser usados para a realização de projetos de 

intervenção no concelho de Almada, e principalmente espaços que uma parte de população 

almadense não só conhece, mas frequenta com uma certa regularidade, por exemplo as 

bibliotecas do município onde uma grande parte dos alunos vai para estudar, mas também para 

ter aulas de apoio com professores (explicações). Os espaços Culturais pertencentes ao 

Município de Almada, ou seja, espaços do domínio da CMA, são: 

• Arquivo Histórico   

• Biblioteca Municipal José Saramago    

• Biblioteca Municipal Maria Lamas 

• Casa da Cerca - centro de Arte Contemporânea   

• Casa Municipal da Juventude Ponto de Encontro   

• Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro   

• Centro de Interpretação de Almada Velha   

• Centro de Lazer de São João da Caparica   

• Caparica Sun Centre 

• Convento dos Capuchos   

• Cristo Rei   

• Fórum Municipal Romeu Correia   

• Biblioteca Central 

• Auditório Fernando Lopes Graça 

• Galeria Municipal de Arte   

• Museu da Cidade   

• Núcleo Medieval Moderno   

• Museu Medieval 

• Museu da Música Filarmónica   

• Museu Naval   

• Núcleo de Arqueologia e História   

• Oficina de Cultura      

• Solar dos Zagallos   

• Teatro-Estúdio António Assunção      

• Teatro Municipal de Almada   
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• Teatro Municipal Joaquim Benite 

 



 

 

 

 

 

  

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Instituto Politécnico da Guarda 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 – Projeto 

Ensinarte  
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4.1 Projeto Ensinarte  

Logotipo do projeto:  enquanto criava o projeto Ensinarte e fui começar a 

traçar um plano de divulgação, nas escolas e nas ruas de todo o conselho de 

Almada, era essencial que o projeto tivesse uma imagem, uma identidade própria 

para que fosse mais fácil a sua identificação junto da população. Na sua elaboração 

tive em conta dois aspetos que achei pertinentes ter no logotipo, à arvore que 

representa a criatividade e o crescimento não só pessoal como coletivo e por fim 

um lápis que representa a comunicação, uma das principais bases não só de um 

projeto de Animação Sociocultural, como neste projeto em específico com o 

desenvolvimento das capacidades de comunicação e expressão dos indivíduos.  

  

 

 

 

 

 

Instituição:  Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Almada: 

Divisão de Programação e Atividade Cultural  

Público-alvo: jovens entre os 14-20 anos, jovens que terão desistido ou 

poderão estar prestes a desistir da escola e que não tem perspetivas para o futuro.  

 

4.2 Objetivos 

A partir da problemática identificada, comecei a pensar na melhor estratégia 

para a combater. E quais os objetivos que teria para além de acabar com a 

desistência escolar, pois não basta acabar com a problemática, tinha de passar 

ferramentas para que os próprios indivíduos conseguissem pa ssar pelas 

dificuldades futuras, sozinhos.  

Objetivo:  capacitar os jovens entre os 14 e os 20 anos do Município de 

Almada a partir das artes.  

Objetivos específicos do projeto:  

• incentivar a continuação da escolaridade nos jovens.  

• desenvolver as capacidades dos jovens no âmbito das artes.  

• estimular a cooperação entre o grupo.  

Figura 4 Logótipo Ensinarte 
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• integrar os jovens na sociedade.  

 

4.3 Importância do Projeto Ensinarte  

O projeto Ensinarte é um projeto de Animação Sociocultural, no âmbito de 

animação comunitária, onde a arte é a ferramenta principal, com o objetivo de 

capacitar e incentivar os jovens do Município de Almada nas áreas artísticas, para 

a continuação da escolaridade ou de perspetivarem um futuro m elhor através das 

artes.  

Para a realização deste projeto será necessário o contributo da Câmara 

Municipal de Almada e dos artistas locais e dos que estão perto do território de 

forma a que os jovens se consigam identificar e relacionar com os mesmos com 

mais facilidade. Além disso o projeto quer dar mais visibilidade  aos artistas locais,  

mostrando o que de melhor existe no território na área das artes.  

Este tipo de projetos são uma mais valia para os territórios sejam eles 

urbanos (como é o caso) ou rurai s (com as devidas alterações e adaptações para se 

enquadrarem nos locais), pois para além de contribuírem para a capacitação dos 

jovens, incentivam e motivam os mesmos para a escolaridade e integram -nos na 

sociedade/comunidade. Para além disso as artes con tribuem para o seu 

desenvolvimento pessoal, a criatividade, o desenvolvimento da comunicação, 

trabalha os sentimentos, e ainda se valoriza a cultura local.   

Estes projetos são importantes na sociedade atual pois valorizam o território,  

a cultura e a própria comunidade, criam laços dentro da comunidade e capacitam a 

mesma para um desenvolvimento pessoal e coletivo. Nos projetos de animação 

sejam eles de que âmbito forem, o individuo, tanto individualmente como no seu 

coletivo é valorizado, pois, este é um dos focos das ações do animador. Todo o 

tipo de atividades e projetos são pensados para as pessoas/comunidade, são 

enquadrados e criados unicamente para o melhoramento, desenvolvimento e bem -

estar das mesmas.  

Este projeto é importante pois não só cria esperança e capacita os jovens 

para um futuro melhor, capacitando os mesmos para a inserção na 

sociedade/comunidade onde vivem, não se tornando marginalizados na mesma por 

não se conseguirem adaptar às exigências que esta tem, e desenvolve capacidades 

dos indivíduos (como a criatividade, comunicação, conseguir interpretar e exprimir 
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as emoções), para além de dar visibilidade aos artistas locais, que muitas vezes são 

ignorados dentro da sua comunidade, preferindo os trabalhos de outras 

comunidades/territórios. Ainda se criam laços afetivos entre estes jovens, entre os 

jovens e os artistas locais, e os artistas entre si.   

 

4.4 Diagnóstico  

O diagnóstico feito para saber identificar as fragilidades da comunidade 

Almadense foi feita a partir, das experiências vividas na comunidade e do que foi 

possível observar ao longo da minha vida como estudante. 

Fragilidade na comunidade Almadense: falta de perspetiva de carreira futura 

e desistência escolar por parte dos jovens da comunidade Almadense.   

O projeto surgiu devido à análise pessoal, como elemento da comunidade 

Almadense, que fui fazendo ao longo da minha vida como estudante, o que me foi 

possível identificar um problema comum nos jovens, a dif iculdade de se 

identificarem na sociedade em que vivem e a difícil adaptação às normas sociais 

impostas. Como elemento da mesma sociedade  que estes indivíduos, consegui 

identificar que todos os jovens gostavam e se identificavam de diferentes formas, 

a arte.  

População Residente em Almada com 15 ou mais anos, segundos os censos  

                                Tabela 1 Nível de Escolaridade Almadense      

 Total Básico 

3ºCiclo 

Secundário  Superior 

2001 138163 28342 25871 14274 

2011 145445 31058 28068 25257 

                                                                                                Fonte: PorData 

Na tabela 1, acima apresentado, podemos perceber que em Almada apesar de o número 

de jovens inscritos nos diferentes níveis de escolaridade terem aumentado de 2001 a 2011 e o 

previsto para os censos de 2021 é que se mantenha o aumento de alunos matriculados na escola, 

o número de alunos que acaba no ensino secundário, ou mesmo o superior, é inferior ao numero 

de alunos fazem o ensino básico (no seu ano), o que demonstra apesar de no seu todo ser 

pequena uma desistência por parte dos jovens de progredirem os seus estudos, ainda é um 

número significativo de desistência escolar.  
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4.5 Recursos e Parcerias  

Para a idealização e realização de um projeto (seja ele de ASC ou não) é necessário 

saber quais os recursos e parcerias que se têm no território e da comunidade, para se conseguir 

adaptar os recursos as necessidades e problemas. 

Identificação e levantamento dos recursos disponíveis para a realização do projeto 

Ensinarte no Município de Almada. 

Recursos (Espaços):  

• Palácio da Cerca (Classificado como imóvel de interesse público, em anexo 2) e Casa 

da Cerca – Centro de Arte Contemporânea;  

• Museu da Cidade de Almada;  

• Biblioteca Municipal José Saramago;  

• Biblioteca Municipal Marai Lamas;  

• Casa Municipal da Juventude Ponto de Encontro;  

• Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro; 

• Caparica Sun Centre;  

• Convento dos Capuchos;  

• Fórum Municipal Romeu Correia (Biblioteca e Auditório); 

• Galeria Municipal de Arte;  

• Museu da Música Filarmónica.  

Parceiros/Patrocinadores:  

• Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense;  

• Cerâmica Capuchos; 

• Ponto das Artes; 

 

Planificação: Encontra-se em Anexo 3.  

 

4.6 Cronograma das Atividades 

O Projeto Ensinarte terá 4 palestras, 6 horas no total, onde os palestrantes irão falar com 

os participantes sobre onde a arte os pode levar, as suas opções para o futuro nas artes, 

as dificuldades, os benefícios da arte para as suas vidas e para as suas futuras carreiras.  

Para além das palestras o projeto é composto por 6 modalidades do mundo das artes que 

estão divididas por 9 blocos, cada bloco terá no seu total 24 horas, no final do mês de 
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junho e o mês de julho completo os participantes irão criar as suas obras que terão em 

exposição durante o mês de agosto completo por diferentes espaços do Município de 

Almada.  

 

1ª Turma 

Tabela 2 Cronograma Turma 1 

 

2ª Turma 

Tabela 3 Cronograma Turma 2 

  

1ªSemana 

 

2ªSemana 

 

3ªSemana 

 

4ªSemana 

 

5ªSemana 

Total de 

Horas de 

Aulas 

Setembro 4 Palestra: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 1 Aula: 2H 20H 

Outubro 2 Aulas: 4 H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 28H 

Novembro 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H  24H 

Dezembro 2 Aulas: 4 H 2 Aulas: 4 H 3 Aulas: 6H 1 Aula: 2H 1 Aula: 2H 18H 

Janeiro 1 Aula: 2H 3 Aulas: 6H 

2H + 4H 

3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 26H 

Fevereiro 3 Aulas: 6H 

2H + 4H 

3 Aulas: 6H 2 Aulas: 4H 3 Aulas: 6H  22H 

Março 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 1 Aula: 2H 26H 

Abril  3 Aulas: 6H 

2H + 4H 

3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 2 Aulas: 4H 22H 

Maio  3 Aulas: 6H 2 Aulas: 4H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 22H 

Junho 2 Aulas: 4 H 2 Aulas: 4 H Trabalho Individual 8H 

Julho Trabalho Individual 

Agosto Exposição dos Trabalhos 

  

1ªSemana 

 

2ªSemana 

 

3ªSemana 

 

4ªSemana 

 

5ªSemana 

Total de 

Horas de 

Aulas 

Setembro 4 Palestra: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 1 Aula: 2H 20H 

Outubro 2 Aulas: 4 H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 28H 

Novembro 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H  24H 
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Legenda do cronograma:  Cada cor corresponde a uma disciplina com um 

professor, cada professor terá 24h de aulas para dar as suas respetivas áreas artísticas.  

• Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense – Sapateado;  

• Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense – Música; 

• Pedro de Sousa – Desenho; 

• Fátima Ramos – Pintura;  

• Carlos Manuel Louro Artur – Arquitetura e Pintura; 

• Pitanga – Arte urbana, Pintura; 

• Carolina Piteira – Desenho e Pintura; 

• Cerâmica Capuchos – Cerâmica; 

• António Firmino – Pintura; 

 

Horário:  

Aulas: 

• Terça-Feira: 19H as 21H  

• Quinta-Feira: 19H as 21H 

• Sábado: 10H as 12H 

 

Palestras/Aulas teóricas:  

• Segunda-Feira: 19H as 20:30H 

Dezembro 2 Aulas: 4 H 2 Aulas: 4 H 3 Aulas: 6H 1 Aula: 2H 1 Aula: 2H 18H 

Janeiro 1 Aula: 2H 3 Aulas: 6H 

4H + 2H 

3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 26H 

Fevereiro 3 Aulas: 6H 

4H + 2H  

3 Aulas: 6H 2 Aulas:4 H 3 Aulas: 6H  22H 

Março 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 1 Aula: 2H 26H 

Abril  3 Aulas: 6H 

4H + 2H 

3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 2 Aulas:4 H 22H 

Maio  3 Aulas: 6H 2 Aulas: 4H 3 Aulas: 6H 3 Aulas: 6H 22H 

Junho 2 Aulas: 4 H 2 Aulas: 4 H Trabalho Individual 8H 

Julho Trabalho Individual 

Agosto Exposição dos Trabalhos 
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• Terça-Feira: 19H as 20:30H 

• Quinta-Feira: 19H as 20:30H 

• Sábado: 10H as 11:30H 

 

Covid-19 (alterações devido à pandemia):  

Na atualidade este projeto tem de sof rer alterações para que aconteça em 

segurança.  

Todos os presentes terão de usar máscara e desinfetar-se ao entrarem no 

espaço.  

As palestras/aulas teóricas seriam dadas no Auditório Municipal Fernando Lopes Graça 

em Almada, seria um recurso novo, pois é um espaço maior, sendo assim é possível ter-se o 

distanciamento social exigido em tempo de pandemia.  

As turmas nas aulas práticas seriam divididas em duas para que seja possível terem todos 

a oportunidade de trabalharem a parte prática com a devida segurança, sendo assim existiriam 

dois horários para cada turma.  

Horários das Aulas:  

Terça-Feira: 19H as 21H/ 21:30H às 23:30H 

Quinta-Feira: 19H as 21H/ 21:30H às 23:30H 

Sábado: 10H as 12H/ 13H às 15H 

 

4.7 Avaliação 

 Como forma de avaliação este projeto, irão ser registadas o numero de 

participantes ao longo das aulas, para se ter uma noção de quais as aulas que são 

mais apelativas e as que são menos, aos jovens, no final do ano letivo, dos que 

ainda estão a estudar, será comparado o seu empenho ao longo do ano e saber se 

querem continuar a estudar, aos que já desistiram da escola irá se debater com os 

mesmos de forma a perceber se com o projeto se motivaram para voltar a estudar 

ou se ajudou a ter uma nova perspetiva para o futuro, trabalho/carreira e no final 

do projeto será distribuído um questionário (encontra -se em anexo 4) a todos os 

jovens para poder avaliar o projeto e saber quais as alterações/melhorias a adotar 

para poder se continuar com o projeto.  

 



Relatório de Projeto em Animação Sociocultural 

50 

 

Conclusão  

 

Como o Projeto Ensinarte não foi posto em prática não consegui tirar conclusões 

relativamente à sua aplicação, funcionalidade e resultados concretos do mesmo. Mas após uma 

breve consideração do que é necessário para a realização da animação comunitária e do que é 

necessário de um projeto comunitário considero que o projeto planificado se encontra dentro 

dos paramentos.  

A base de todo o projeto são as pessoas, principalmente as pessoas da comunidade em 

questão, a sua participação é voluntaria (são os indivíduos que escolhem se querem ou não fazer 

parte do mesmo, sejam os palestrantes/professores ou os alunos). Este projeto tem como 

objetivo principal capacitar os membros da comunidade, o que leva ao desenvolvimento da 

mesma. Concluo que o projeto apresentado é um projeto comunitário e cultural, uma vez que 

para além de capacitar e desenvolver a comunidade usa a cultura e a arte como ferramentas 

principais na sua realização.  

Apesar deste projeto não ter sido posto em prática, eu pessoalmente acredito que têm 

tudo para dar certo. O projeto apresentado é totalmente idealizado para a comunidade 

Almadense, foi pensado para combater uma fragilidade da comunidade a partir de um recurso 

existente no território, mas pouco explorado pelos habitantes, havendo uma preferência clara 

para a expressão dramática e uma ligação constante com a música e a dança, usadas neste 

projeto como complemento a expressão plástica. Assim pensando em todos os benefícios que 

as artes (neste caso em concreto a expressão plástica) têm nos indivíduos e na comunidade no 

geral, pensou se num projeto que no só utiliza a arte como ferramenta para capacitar os 

participantes, mas que também a explora a nível cultural, expondo a arte de forma mais 

acessível a toda a comunidade, levando à mesma para espaços comuns a todos. E privilegiando 

modalidades que culturalmente há maior identificação.  

Este projeto com os devidos ajustes na parte das modalidades e dos palestrantes 

facilmente poderia ser implementado noutras regiões, ou para combater uma problemática 

semelhante ou outras que existam na comunidade.  
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Anexo 1 – Organograma da Câmara Municipal de Almada  
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Anexo 2 – Classificação do Património de Almada 

 

Património Classificado – CONCELHO DE ALMADA  

(Arquitetura civil, religiosa e militar e arqueologia)  

Classificado como monumento nacional (MN)  

- Fortaleza da Torre Velha, também designada por Torre de São Sebastião da Caparica  

Classificado como sítio de interesse público (SIP)  

- Estação Arqueológica da Quinta do Almaraz   

Classificado como monumento de interesse público (MIP)   

- Palacete de António José Gomes, incluindo o jardim, instalações para animais, cocheira 

e garagem   

- Igreja da Misericórdia de Almada   

Classificado como imóvel de interesse público (IIP)  

- Fábrica romana de salga de Cacilhas   

- Fábrica de moagem do Caramujo (antiga)   

- Capela de São Tomás de Aquino   

- Palácio da Cerca   

- Pelourinho de Almada   

- Quinta de São Lourenço, considerada no seu todo - habitação e dependências da lavoura, 

capela (São Sebastião), portão de entrada, jardim e terrenos anexos que a delimitam e ainda 

os conjuntos de azulejos que decoram os imóveis e jardins e as pinturas da capela, onde já não 

existe o quadro do altar. 

Classificado como interesse municipal (IM)  

- Nora de ferro, situada em terrenos da Escola Preparatória da Cova da Piedade  

- Edifício da antiga Igreja de São Sebastião   

- Quinta de São Miguel, incluindo as suas habitações, os edifícios anexos de apoio à 

atividade agrícola, os terrenos que a delimitam e o conjunto de azulejos que a  

- decoram   

- Quinta de Santo António da Bela Vista, incluindo as suas habitações, os edifícios anexos 

de apoio à atividade agrícola, os terrenos que a delimitam, os lambris de azulejos policromados 

na escada do 1.º andar de uma das construções, bem como o painel policromado figurativo 

que existe no poço daquela quinta representando Santa  

- Ana, São Joaquim e a Virgem   

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70145
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70145
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71707
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71707
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/340493
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/340493
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/340493
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/340493
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/340493
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/340493
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/10746480
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/10746480
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/69703
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/69703
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73600
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73600
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74206
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74206
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74207
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74207
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74831
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74831
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70916
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70916
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71481
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71481
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71543
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71543
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71543
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71543
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71543
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71543
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71543
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- Quinta de Santa Rita, incluindo a Casa de Fresco e o poço   

- Quinta de Nossa Senhora da Conceição, incluindo o celeiro, o pombal, a nora e o jardim   

- Quinta de São Francisco de Borja, considerada no seu todo, habitação com capela, 

dependências de lavoura, terrenos anexos e todos os azulejos que a decoram   

  

 

 

  

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71545
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71545
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71603
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71603
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71603
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Anexo 3 - Planificação 

 

Âmbito: Animação comunitária e arte; 

 

Objetivo geral:  Capacitar os jovens entre os 14 e os 20 anos do Município de Almada 

a partir das artes.  

Objetivos específicos:  

• Incentivar a continuação da escolaridade nos jovens. 

• Desenvolver as capacidades dos jovens no âmbito das artes.  

• Estimular a cooperação entre o grupo. 

• Integração dos jovens na sociedade.  

 

Duração: 1 ano, iniciando a 1 de setembro e acabando a 30 de agosto.  

 

Projeto: Este projeto tem como objetivo incentivar e capacitar jovens que estejam em 

risco de desistirem da escola ou que já desistiram da escola, dando-lhes novas perspetivas sobre 

potenciais carreiras e espaço para desenvolver as suas ideias no mundo das artes e expondo os 

mesmos.  

Juntamente com artistas locais e das regiões à volta do território, criam-se aulas e 

palestras (nas aulas cada artista ficará responsável pelo tipo de arte com que trabalha e as 

palestras serão sobre as perspetivas de carreiras que os jovens podem seguir com a capacidades 

artísticas, quais as dificuldades e os apoios existentes para quem faz da arte uma forma de vida). 

O facto de ser com artistas locais é para impulsionaram os mesmo e mostrar o que de 

melhor temos no território.  

O projeto será divulgado pelas escolas, privilegiando as que têm o 3º Ciclo do ensino 

Básico e Secundárias e na rua para poder chegar a jovens que já tenham desistido de continuar 

a estudar.  

As aulas seriam ao fim do dia, 3 vezes por semana, à terça-feira, à quinta-feira e aos 

sábados de manhã.  

Máximo de 20 indivíduos por turma, podendo haver 2 turmas.  

1. Palestras sobre as diferentes opções que têm, caso queiram seguir pelo caminho das 

artes. Palestras de 1:30h, 1ª semana do projeto.  



Relatório de Projeto em Animação Sociocultural 

58 

 

2. Aulas/palestras com artistas de diferentes áreas, que ajudassem os alunos a desenvolver 

as suas competências. Cada aula será de 2h.  

3. Espaço onde os artistas/jovens, possam trabalhar à vontade fora do período das aulas e 

no mês e meio antes da exposição que terão para a realização das suas obras de arte.  

4. Exposição dos trabalhos dos alunos, nos diferentes espaços da C.M. Almada, 

aproveitando para dar a conhecer o património existente em Almada e de forma a que 

chegue a mais gente possível. Duração da exposição de 1 mês, no mês de agosto 

(maioria das pessoas encontram-se de ferias e a mais turistas nesta época do ano). 

 

Horários:  

Aulas: 

• Terça-Feira: 19H as 21H  

• Quinta-Feira: 19H as 21H 

• Sábado: 10H as 12H 

Palestras/Aulas teóricas:  

• Segunda-Feira: 19H as 20:30H 

• Terça-Feira: 19H as 20:30H 

• Quinta-Feira: 19H as 20:30H 

• Sábado: 10H as 11:30H 

 

Material Necessário:  

• Espaço para as aulas práticas e equipados adequadamente (focos de luz e equipamentos 

de som); 

• Espaço para as palestras; 

• Materiais de Desenho/Pintura/Cerâmica; 

• Instrumentos musicais.  

 

Professores de Arte/ Palestrantes/Parcerias:   

• Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense – Sapateado e Música; 

• Pedro de Sousa – Desenho; 

• Fátima Ramos – Pintura;  

• Carlos Manuel Louro Artur – Arquitetura e Pintura; 

• Pitanga – Arte urbana, Pintura; 
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• Carolina Piteira – Desenho e Pintura; 

• Cerâmica Capuchos – Cerâmica; 

• António Firmino – Pintura; 

 

Parceiros/Patrocinadores:  

• Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense;  

• Cerâmica Capuchos; 

• Ponto das Artes; 
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Anexo 4 - Questionário  

 

Questionário Ensinarte 

Este questionário tem como finalidade a avaliação do Projeto Ensinarte realizado no Município 

de Almada. É essencial a realização do questionário por parte dos participantes e instrutores do 

projeto, pois consoante a avaliação dos mesmos serão feitas alterações no mesmo para ir ao 

encontro das necessidades da comunidade onde o projeto está inserido.    

  

Secção I – Elementos de Identificação  

  

Participante   Instrutor  

Idade: ________  

Sexo: _________  

  

Secção II – Questões sobre o Projeto Ensinarte  

  

1. As sessões de aprendizagem dos 

diferentes tipos de artes foram úteis e 

esclarecedoras?    

Sim  

Não   

2.  Gostaste  de  participar 

 nas sessões?   

Sim  

Não  

3. Quais a sessão dos diferentes tipos de 

artes que foram mais ao encontro das 

expectativas dos participantes?  

Resposta:  

4.Gostarias de ter tido mais sessões de 

algum tipo de arte em específico?  

Sim. Qual/Quais?  

  

  

Não  

  



Relatório de Projeto em Animação Sociocultural 

61 

 

5. Achas-te que faltou algum tipo de arte a 

ser abordado?   

Sim. Qual/Quais?  

  

  

Não   

6. O espaço para a criação dos trabalhos 

artísticos era?   

Excelente  

Bom  

Satisfatório   

Mau  

7. O tempo dado para a realização das 

obras de arte foi o suficiente para a sua 

realização?   

Sim  

Não  

  

  

  


