
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANUAL 
PRÁTICAS ARTÍSTICAS 

D
E
 

COMO ORGANIZAR EVENTOS EM INSTITUIÇÕES 

O exemplo do 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diferentes linguagens unem-se num processo criativo que não encerra.  

Caminhos cruzados emergem numa aventura onde todos vivem o desconhecido e a arte surge sem barreiras. 

 

A Delegação de Ponte de Lima da APPACDM de Viana do Castelo 
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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

Pretende-se com este manual partilhar a experiência da Delegação de Ponte de Lima da 

APPACDM de Viana do Castelo, enquanto entidade organizadora do projeto CriArte. 

Disponibilizando este documento, possibilita-se que qualquer entidade/organização possa 

replicá-lo tendo este modelo como um ponto de partida que facilitará a organização e 

realização de projetos semelhantes. Este manual tem como foco a organização de residências 

artísticas bem como do espetáculo de apresentação das mesmas, uma vez que são as 

atividades fixas deste projeto. 
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O PROJETO 
 

O projeto de nome CRIARTE tem como atividade fixa uma semana de trabalho/criação e 

apresentação pública, no final de julho, na Vila de Ponte de Lima.  

 

Este é um evento que se realiza desde o ano 2000 neste local, e tem como objetivo reunir todos 

os que têm em comum o interesse/ gosto pelo universo artístico na sua multiplicidade de saberes 

e tecnologias. 

 

Este projeto, conta com 10 edições, sendo que as primeiras ocorreram anualmente até ao ano 

de 2016. Ao longo das várias edições, o CriArte tem vindo a conquistar novos parceiros em 

cada realização, proporcionando à comunidade experiências em diversas áreas de expressão 

quer na co-criação/participação, quer na fruição das apresentações públicas. 

 

Nas residências artísticas, a dinâmica parte de workshops cujas áreas são selecionadas 

mediante a avaliação e propostas apresentadas pelos participantes da edição anterior. Assim, 

cada participante ao inscrever-se para participar no evento, opta por uma área de eleição 

que compreende artes plásticas e performativas. Áreas como Artes plásticas, Cenografia, Dança 

Contemporânea, Teatro, Música, Arte digital, bem como Artesanato Contemporâneo são as que 

vão ao encontro dos interesses de mais participantes pelo que, em diferentes moldes se mantêm 

na maioria das residências. 

 

Os participantes, optando por uma manifestação artística, frequentam um workshop ao longo 

de toda a semana, criando uma apresentação que é levada a público no último dia. É de 

salientar que as apresentações públicas partem do grupo que em co-criação com o orientador 

e com base numa temática que se pretende atual e abrangente, trazem a palco uma 

apresentação com elevada qualidade estética e técnica pelo que o trabalho realizado embora 

seja intenso e exigente, traz uma experiência/aprendizagem muito rica para todos os 

intervenientes e resulta num espetáculo que dignifique todos os que estão envolvidos. 

 

Este evento tenta trazer à comunidade limiana experiências artísticas, permitindo em Igualdade 

de Oportunidades para todos, vivenciar, experimentar ou simplesmente contemplar o talento 

de todos os participantes.  
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ÁREAS DE AÇÃO 
 

Em suma, este projeto desenvolve-se em torno de 3 grandes áreas que pautam a nossa ação 

em conjunto com os parceiros: 

 

- Criação livre 
 

Independentemente da área de expressão eleita, pretende-se que cada participante tenha a 

oportunidade de criar e de se expressar livremente, podendo partilhar o seu talento. Esta 

partilha desenvolve-se em contexto de formação/workshop com vista a uma apresentação 

pública cuja aposta, mais do que o produto final, reside no processo de criação e interação 

entre todos. 

 

- Valorização do processo criativo no desenvolvimento humano. 
 

Partindo do princípio da importância que a criação artística tem no desenvolvimento humano, 

através da promoção e valorização pessoal, autoconfiança e autorresponsabilização, este 

projeto concretiza estes objetivos contribuindo para uma atitude mais positiva acerca de si 

próprio. 

 

- Envolvimento/ Cooperação com a Comunidade. 
 

Pretende-se abrir a nossa experiência formativa à comunidade, e recolher outras vivências, 

quer dos parceiros, quer dos participantes e convidados. Com as diversas iniciativas de cada 

uma das edições do CriArte, pretende-se levar a arte às pessoas, e proporcionar-lhes a 

possibilidade de usufruir da experiência artística (quer como espectadores, quer como 

participantes ativos). 

 

Um dos projetos que apresentámos nas últimas edições, Aos pares, visa destacar o talento de 

criadores da Delegação de Ponte de Lima, para que, em conjunto com especialistas nas mais 

diversas áreas tenham a possibilidade de criar projetos artísticos e colaborativos. São inúmeras 

as experiências realizadas ao longo do tempo pelo que se divulga este trabalho com parceiros 

no espetáculo que encerra o evento. 
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DESENVOLVIMENTO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

 Entre 2000 e 2015, o CriArte realizou-se com uma periodicidade variável (bi-trianual), sendo 

que desde 2016, ano em que o projeto passou a realizar-se anualmente, se têm mantido 

algumas atividades permanentes e outras ocasionais.  

 

Como atividades que se realizam de forma permanente destacam-se: 

 

- Residência Artística: Pretende-se dar a oportunidade, a todos os interessados (com mais de 

8 anos de idade), de participar em workshops de diversas manifestações artísticas tais como: 

artes plásticas, cenografia, teatro, música, canto, dança contemporânea, fotografia e arte 

digital; composição musical, etc. Esta residência conta com participantes de instituições de 

vários pontos do país, bem como interessados que individualmente se inscrevem. 

 

- Espetáculo na Rua (em parceria com o Teatro Municipal/Município): Realiza-se 1 espetáculo 

de rua, que tem como objetivo a apresentação do trabalho desenvolvido nos workshops da 

residência artística. Pretende-se que este espetáculo seja apresentado a toda a comunidade. 

Fruto de uma parceria consolidada com o Município de Ponte de Lima, este espetáculo insere-

se, há três anos no Festival Percursos da Música, evento que conta com o apoio técnico na 

logística do evento e que apresenta um cartaz que é uma referência no panorama musical do 

distrito. 

 

 

Das atividades ocasionais elencamos: 

 

- Mesa Redonda: Contando com a participação de várias ONGP parceiras, realizam-se 

seminários informais com o intuito de discutir e partilhar metodologias e estratégias para 

potenciar as oportunidades na comunidade tendo por base práticas artísticas; temas de 

interesse para as pessoas com dificuldades intelectuais e para as instituições, entre outros. 

 

- Espetáculos de rua ou no Teatro: Para além do espetáculo de apresentação das residências 

realizam-se todos os esforços para levar a cabo outro espetáculo que poderá ser de rua ou 

em recinto fechado. Este espetáculo pode ter como intervenientes exclusivamente membros da 

entidade organizadora ou pode ser realizado com grupos/companhias artísticas convidadas 

e/ou parceiras. 
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- Exposições de rua e/ou galeria: As exposições que se levam a público podem ser de rua 

(com esculturas de rua ou instalações artísticas), ou em galerias. Estas exposições podem incluir 

obras de autores da entidade organizadora ou em parceria com outras entidades e artistas.  

- Workshops / Formação: A par dos workshops afetos à residência artística, promovem-se 

sempre que se considera pertinente, momentos de formação em formato de workshops (com 

vertente prática) abertos a participantes com ou sem dificuldade física ou intelectual, tanto da 

instituição como da comunidade em geral. 

 

Construção de material videográfico ou outros materiais de registo (manuais, p.ex. manual 

de boas práticas): Com o passar do tempo, tem-se sentido a necessidade de registar a divulgar 

da melhor forma possível o resultado do trabalho do CriArte pois considera-se que a cada 

edição, quer o processo de criação, quer as apresentações públicas têm uma elevada 

qualidade artística e performativa. Deste modo, pretende-se que este projeto fique de alguma 

forma registado quer para divulgação e promoção de edições futuras; com o intuito de 

partilhar o processo de planeamento e concretização que está na sua origem; e em sinal de 

agradecimento público aos parceiros que nos acompanham em diferentes fases. 

 

Fazendo uma análise global a todas as edições, pode concluir-se que o CriArte foi sendo 

construído com base nas necessidades e interesses dos intervenientes, ao longo destes vinte e 

dois anos. A experiência que se adquiriu com o passar do tempo, permite assegurar que é 

fundamental potenciar a criação a par com a formação, sempre com a vontade de destacar o 

talento, valorizando a capacidade de entrega dos intervenientes. 

 

Deste modo, cada edição foi única e irrepetível contando, com o passar dos anos, com parcerias 

cada vez mais sólidas e com formadores que passaram de desconhecidos a grandes 

companheiros de jornada e de palco. 

 

Nesta contante e coletiva construção, fomos avaliando os prós e contras de cada atividade e 

concluímos que é fundamental manter anualmente as residências artísticas, pois é um ponto alto 

na vida da Delegação e tem um forte impacto na nossa relação com os parceiros e com a 

comunidade em geral. 

 

A par das residências fazemos todos os esforços para levar a público pelo menos uma 

exposição de Artes Plásticas Contemporâneas bem como um espetáculo com um tema específico 

ou com apresentação do trabalho Aos Pares. 

 



 

 

9 

De um modo geral, cada edição apresentou um fator inovador, um evento, uma ação, trazendo 

o fator surpresa que permite aumentar o leque de experiências e estimular todos os 

intervenientes. 

 

 

OBJETIVOS /FINALIDADES 
 

Neste evento pretende-se que obras, espaços e aprendizagens sejam partilhados por pessoas 

de diversas proveniências e contextos promovendo a inclusão e interatividade artística, em 

igualdade de oportunidades.  

O CriArte reúne profissionais e amadores, associações culturais e artísticas, grupos 

organizados e participantes individuais, pessoas com e sem deficiência, numa filosofia aberta, 

facilitadora e potencializadora de oportunidades. 

 

Este projeto tem como objetivos:  

 

- Partilhar experiências em igualdade de oportunidades na criação e co-criação artística, 

promovendo a interação com (e na) comunidade. 

- Explorar diferentes formas de expressão/ manifestação artística. 

- Estimular a criatividade dos participantes 

- Aumentar o autoconceito, a comunicação e sensibilizar para o direito à autorrepresentação e 

participação das pessoas com deficiência. 

- Potenciar a criação de um projeto de vida e promover inclusão social. 

- Promover o talento e o potencial dos participantes em toda a sua envolvência. 

- Aumentar o «Background» cultural da Comunidade envolvente e outras limítrofes. 

 

 

ORGANIZAÇÃO 
 

A primeira prioridade quando se organiza um evento desta amplitude passa por perceber se 

a entidade organizadora consegue suprir as exigências a nível financeiro ou se, mesmo com 

várias parcerias, precisa de financiamento externo.  

 

Traçando o programa idealizado e o orçamento necessário para o levar a cabo, candidatou-

- se o projeto a vários apoios e solicitou-se parcerias para fazer face às necessidades e 

despesas. O CriArte tem tem obtido apoio do Instituto Nacional para a Reabilitação (INR): 

https://www.inr.pt/financiamento-a-projetos-2022
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programa de financiamento a projetos, possibilitando assegurar atividades e dinâmicas que, 

sem este, seriam incomportáveis. 

 

 

 

PROJETO 
 

Com base em experiências anteriores e nos objetivos inerentes a este tipo de eventos, passa-

se a definir o conjunto de dinâmicas/atividades a levar a cabo. 

Neste delinear do projeto realiza-se o plano estratégico informalmente, mas tendo em conta: 

quais os objetivos específicos a alcançar1; que atividades/ações se pretende realizar e que 

vão ao encontro dos mesmos; timings; destinatários; número limite de participantes; quais os 

beneficiários, parceiros (instituições, orientadores dos workshops, criadores independentes); 

recursos (físicos, materiais, humanos). 

 

Contando já com 10 edições, é possível afirmar que uma edição começa a ser planeada 

aquando da realização da anterior. Deste modo, vai-se partilhando em equipa os pontos fortes 

e aqueles que se devem melhorar; são exploradas hipóteses para novas parcerias para o 

evento futuro e estabelecidos contactos com muita antecedência para garantir que se firmam 

as pontes necessárias para trazer aos participantes frutíferas experiências. 

 

 

PARCERIAS 
 

Parte fulcral de um evento como o CriArte passa pelas parcerias estratégicas na comunidade. 

Neste caso em concreto, tem sido essencial o apoio do Município de Ponte de Lima, cuja 

participação (logística e técnica) tem possibilitado a concretização de todas as ações que se 

têm vindo a empreender (como por exemplo na cedência de espaços, apoio na técnica 

audiovisual para a apresentação de espetáculos, apoio no alojamento, espaços para 

dinamizar workshops, entre outros pedidos específicos em cada edição). 

 

Não menos importantes, de acordo com as atividades que se pretendem realizar, são as 

parcerias com outras ONGPD.  

 
1 A título de exemplo: uma área de formação; um projeto Aos pares que vá ao encontro das 
necessidades e ambições dos intervenientes; uma dinâmica/ uma exposição que divulgue o 
trabalho dos autores da Delegação. 
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Se pensamos na organização de eventos tais como: mesa-redonda, exposições e/ou de 

formação, fará todo o sentido ter parcerias com outras instituições que colaborem quer de uma 

forma mais ativa na construção do projeto, quer como participantes.  

 

Do rol de parcerias estratégicas e de acordo com as necessidades que sentimos ao longo destas 

10 edições podemos elencar: super/hipermercados; ateliers de imagem (cabeleireiro, make 

up); locais de alojamento, espaços destinados a atividades artísticas (galerias, teatro, escolas 

de dança, academias de música); restaurantes; gráficas; empresas de registo videográfico 

(vídeo e fotografia), entre outras. 

 

 

DIVULGAÇÃO 
 

Para que a participação no evento seja uma garantia, seja esta na construção do projeto, seja 

em atividades concretas e consequentemente com elementos da nossa delegação, de outras 

instituições congéneres e de quem individualmente passa a fazer parte do mesmo é necessário 

um bom plano de divulgação, principalmente nos primeiros anos em que se realiza o projeto.  

 

Sendo assim será importante recorrer a Associações e Confederações de âmbito nacional, 

ligadas à deficiência, que através dos seus contactos estabelecidos nos suportem na 

divulgação.  

Contactos com os agrupamentos de escolas locais, escolas de dança, música e teatro, são 

também mais valias na divulgação.  

 

Na época atual não podemos descurar as redes sociais pelo que as páginas institucionais, os 

perfis/páginas no Facebook e Instagram e o envio de emails se revelam motores 

impulsionadores de divulgação. Da mesma forma os jornais e rádios locais têm um papel ativo 

neste sentido. 

 

Uma nota importante na divulgação, esta é distinta e necessária nas várias fases do projeto:  

inicial (abertura do projeto, inscrições), durante o desenvolvimento do mesmo (atividades, 

horários, locais onde se desenvolve) e final (conclusão, avaliação e agradecimentos). 
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INSCRIÇÕES 
 

De forma a gerir atempadamente todas as necessidades, as inscrições deverão terminar, pelo 

menos, um mês e meio antes do início do evento e decorrer durante dois meses.  

Desta forma conseguiremos ver o impacto da divulgação inicial e elencar os itens necessários 

consoante o número de inscritos. 

Focando mais especificamente na inscrição para a Residência artística é necessário que dela 

constem informações específicas como:  

• individual ou grupo;  

• workshop que pretendem frequentar por ordem de preferência (facilita gestão de 

vagas); necessidade de alojamento (masculinos/femininos);  

• necessidade de refeições; dietas específicas;  

• existência de mobilidade reduzida de algum dos participantes, bem como  

• dados pessoais (nome, morada, pessoa de contacto (inscrições em grupo); 

• dados para faturação (caso haja lugar a pagamento), etc. 

 

 

LOGÍSTICA (recursos físicos e humanos) 
 

Este item será o que mais necessita de planeamento e organização, uma vez que um evento 

deste género implica bastantes recursos físicos, mas também humanos. 

Sendo assim é necessário assegurar: 

 

- Recursos Físicos 

 

- Locais de alimentação (participantes e monitores dos workshops):  

podendo ser conforme os financiamentos e/ou parcerias em: restaurantes locais, na instituição 

organizadora e/ou nos locais dos workshops (embalagens de take away); 

 

- Espaços para os workshops:  

considerando a necessidade de espaço versus número de participantes; distância dos locais de 

alojamento e da instituição organizadora; acessibilidades; necessidades técnicas, etc. 

 

- Local de apresentação do espetáculo final:  

ponderar se aberto à comunidade ou apenas aos familiares dos participantes; em espaço 

fechado ou ao ar livre (se ao ar livre deve existir um 2º plano em caso de chuva); necessidades 

técnicas para cada apresentação; acessibilidade; licenças necessárias (SPA, etc.).  
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- Alojamento:  

tratando-se de uma residência artística será necessário agilizar alojamento para os 

participantes que assim o pretenderem. Desta forma antes de abrir as inscrições será necessário 

perceber o número de pessoas que conseguimos alojar e alertar para essa situação aquando 

da divulgação do projeto (gestão de vagas de alojamento).  

 

- Recursos Humanos 

 

Ao nível dos recursos humanos será necessário considerar os orientadores dos workshops e 

colaboradores da instituição organizadora que assumam diversas funções (elaboração do 

projeto; divulgação; inscrições; organização da documentação para os monitores; parcerias; 

ementas, gestão financeira; avaliação das atividades; distribuição dos lanches e outra 

alimentação; alocação de um colaborador de referência da instituição organizadora por 

workshop; programa da residência artística; programa de lazer, etc.).  

 

A este nível é fundamental precaver a gestão dos colaboradores, uma vez que a instituição, à 

partida, manterá as atividades atuais a decorrer para os clientes que não participam na 

atividade.  

Se necessário poderá ser ponderada a participação de voluntários na realização do evento. 

 

 

AVALIAÇÃO 
 

Segundo a nossa experiência, o projeto deve ser avaliado quer pela instituição organizadora, 

quer pelos participantes no mesmo.  

 

Poderá ser criado um questionário de avaliação entregue aos participantes e orientadores dos 

workshops.  

 

Ao nível da entidade organizadora poderão ser avaliados alguns indicadores como: nº de 

participantes, nº de pessoas que assistiram ao espetáculo, satisfação geral dos participantes 

nas atividades e, de forma qualitativa, a opinião dos colaboradores da organização sobre 

aspetos que correram bem, pontos a melhorar, etc. 

 

O relatório de avaliação e as sugestões servirão para melhorias estratégicas em futuras 

edições. 
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NOTAS FINAIS 
 

Este referencial nasce com base na nossa experiência na organização de diversos projetos e 

eventos, mais concretamente do projeto CriArte.  

Acreditamos, no entanto, que os diversos passos organizacionais e os pontos em que é necessária 

atenção especial são comuns a diferentes projetos.  

Não podemos esquecer que cada instituição tem um funcionamento e uma gestão própria que 

poderá condicionar algumas das etapas aqui elencadas.  

Consideramos ainda que este manual poderá ser uma base que permita a replicação deste 

tipo de eventos noutras instituições. 

 

A par dos objetivos inerentes às práticas artísticos, há nestes eventos em concreto o propósito 

de criar conjuntamente com pessoas provenientes de todo o país, oportunidades de formação 

e criação que levem a público obras e performances com exigência técnica e estética, pelo que 

os orientadores são pessoas com elevada experiência artística e formativa e os participantes, 

elementos ativos e verdadeiramente interessados no universo das práticas artísticas. 

 

Assim, todos os intervenientes sentem a gratificação quer pelo processo quer por fazerem parte 

de uma apresentação digna e que valorize as reais competências dos mesmos, 

independentemente das suas limitações. 

 

Em suma, este manual constitui um documento de partilha que revela a experiência prática de 

uma equipa que dinamiza um evento desta natureza, há mais de 20 anos, e que vê este processo 

como um meio de potenciar a criação artística nas mais diversas manifestações, sem barreiras. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


