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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório apresenta os resultados de um encontro de trabalho realizado no dia 7 de Fevereiro de 2020 

com agentes e instituições culturais das freguesias de Marvila e do Beato. O encontro foi promovido pela 

equipa de investigação do projeto cultural de regeneração urbana ROCK - Regeneration and Optimization 

of cultural heritage in Creative and Knowledge cities - financiado pela União Europeia através do 

programa-quadro Horizonte 2020. 

 

De Setembro de 2017 a Junho de 2020, o projeto ROCK intervém numa área de Marvila e do Beato, 

visando contribuir para a regeneração desta zona da cidade, através da promoção da cultura e do 

património cultural local. Em Lisboa, o projeto é coordenado pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria 

com o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), seguindo uma abordagem de 

investigação-acção. 

 

Nos últimos anos, Marvila e o Beato têm sido alvo de grandes transformações urbanas, com impactos 

significativos na dinâmica cultural local. Antigos armazéns e edifícios industriais foram ocupados por 

artistas e pelas chamadas ‘indústrias criativas’ e o tecido urbano, decadente e fragmentado, atraiu a 

atenção do mercado imobiliário e de novos investimentos públicos e privados. Contudo, apesar da 

chegada de novos públicos e de mais oportunidades a esta zona da cidade, persistem importantes 

fragilidades e desigualdades no território, que comprometem a sustentabilidade cultural local e a eficácia 

da cultura como elemento regenerador. Assim, num momento em que Marvila e o Beato estão a ser 

reconvertidos e promovidos como os “novos bairros culturais e criativos da cidade”, importa perceber de 

que forma é que o seu vasto capital cultural e patrimonial pode ser reconhecido, protegido e apoiado de 

forma mais abrangente e eficaz por estratégias e políticas de desenvolvimento local. 

 

Neste enquadramento, os principais objetivos deste encontro foram: 

 

● Dar a conhecer diferentes projetos e experiências de cultura nesta zona da cidade; 

● Proporcionar um momento de partilha e discussão sobre as potencialidades e desafios de 'fazer 

cultura' neste território; 
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● Perceber de que forma(s) é que a cultura pode contribuir de modo sustentado e sustentável para 

o desenvolvimento e regeneração de um território em grande mudança; 

● Estimular a criação de novas colaborações e redes de trabalho entre agentes e instituições 

culturais de Marvila e do Beato; 

● Sintetizar e partilhar o conhecimento produzido durante o encontro, com vista a realçar as 

potencialidades e as necessidades da cultura neste território, bem como a sua importância para 

a agenda de regeneração urbana de Marvila e do Beato. 

O encontro desenvolveu-se em formato de ‘World Café’ onde os participantes, distribuídos por 4 grupos 

de discussão, debateram um conjunto de questões relacionadas com os objetivos do encontro (anexo 1). 

Para além do momento de discussão coletiva, cada participante preencheu um breve questionário (anexo 

2) no qual se procurou obter uma caracterização individual dos agentes e projetos culturais no território 

e as suas percepções particulares sobre os temas que orientavam o encontro. 

O que emergiu da discussão não foi uma voz única e consensual mas diferentes pontos de vista que 

evidenciam múltiplas posições, inquietações e trajectórias culturais no território. Para proporcionar uma 

visão coletiva sem perder a riqueza e a relevância de experiências e desafios específicos, integrámos neste 

relatório tanto testemunhos individuais (realçados em itálico) como posições partilhadas por todos os 

intervenientes. 

 

Procurámos incluir neste estudo um perfil abrangente e representativo de agentes e instituições culturais 

no território. Contudo, por motivos dificilmente contornáveis (tais como, o dia e o horário específicos do 

encontro, a forma como foi comunicado, ou por possíveis enviesamentos no mapeamento realizado pela 

equipa) reconhecemos que poderão ter ficado de fora atores e perspectivas relevantes para esta 

discussão. Como estratégia de mitigação i) a identificação que foi feita dos agentes e instituições culturais 

locais, contou com contributos das entidades estabelecidas no território; ii) os convites para o encontro 

foram enviados por email e reforçados por telefone; iii) foi pedido a todos os convidados que não puderam 

comparecer presencialmente no dia e hora do evento, que participassem neste estudo através do 

preenchimento de um questionário online sobre os temas tratados no encontro (anexo 3). Todos os 

contributos recebidos, foram analisados e integrados neste relatório. 
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Para evitar a personalização de posições e para permitir uma apreciação imparcial dos resultados que 

apresentamos, optámos por anonimizar citações e por não revelar o nome dos participantes neste estudo. 

Incluímos abaixo a listagem dos projetos e instituições que contribuíram para este trabalho. A todos eles, 

muito obrigado! 

 

- ACOF - Associação Cultural O Fado 

- Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação Visual 

- Biblioteca Municipal de Marvila 

- Centro Interpretativo de Marvila e do Beato 

- Companhia Cepa Torta 

- Eira - Dança Contemporânea e Performance 

- Fábrica do Braço de Prata 

- Fábrica Moderna 

- Galeria Underdogs 

- Grupo de Teatro Contra Senso 

- Hub Criativo do Beato 

- POSTER Mostra 

- Produções Independentes 

- Projeto Traça - Mostra de Filmes de Arquivos Familiares 

- Rancho Tradicional de Cinfães 

- Teatro do Vestido 

- Teatro Meridional 

- Kunsthalle Lissabon 
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ENQUADRAMENTO 

 

Marvila e o Beato são duas freguesias de Lisboa com uma riqueza cultural e identitária, que é raro 

encontrar atualmente em grande centros urbanos. As marcas de um passado agrícola e industrial 

mantém-se bem presentes no território e misturam-se hoje com novas formas e usos do espaço. Com o 

encerramento de fábricas e armazéns no último quartel do século XX, esta zona ribeirinha oriental 

permaneceu durante muitos anos ‘à margem’ das dinâmicas de desenvolvimento urbano do centro da 

cidade. Assim, apresenta características únicas e um grande potencial por explorar, abrindo 

possibilidades interessantes para o desenvolvimento do setor cultural e patrimonial. 

 

Por um lado, a localização central, a proximidade do rio e o ambiente industrial de Marvila e do Beato, 

bem como a existência de espaços amplos vazios com rendas acessíveis, são fatores apelativos para a 

comunidade criativa que aqui se instalou nos últimos anos. Por outro, a renovada atenção que o território 

desperta em agentes públicos e privados e as carências sociais e culturais no território, tornam mais fácil 

angariar apoios e públicos para novos projetos e iniciativas. 

 

Contudo, existem importantes desafios que se mantém e que dificultam o trabalho cultural e o seu 

potencial regenerador nesta zona da cidade. Nomeadamente, i) a grande fragmentação ao nível 

socioespacial e institucional que leva à dispersão de esforços, recursos e públicos para a cultura e que 

entrava a interacção e o diálogo entre agentes e iniciativas culturais; ii) os fracos hábitos de participação 

cultural da população residente, que dificultam o engajamento e o impacto local das iniciativas 

desenvolvidas; iii) Os desafios sociais e a estigmatização que persiste em relação a esta zona da cidade, 

que dificulta a atracção de novos públicos e a integração deste território em circuitos culturais de maior 

escala; iv) os grandes interesses económicos que se concentram nesta zona da cidade e que ameaçam a 

sustentabilidade de dinâmicas culturais locais, com menor projecção e recursos. 
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QUE CULTURA EM MARVILA E NO BEATO? 

 

Ao longo dos anos, foram surgindo diferentes formas e práticas culturais no território, ligadas a diferentes 

períodos históricos e a várias identidades e necessidades culturais que aqui se vão cruzar. Hoje em dia, a 

cultura em Marvila e no Beato abrange tanto as marcas e memórias do passado rural, aristocrático e 

industrial, como as múltiplas formas de expressão identitária e comunitária das populações residentes 

e os novos espaços e projetos culturais (as galerias de arte, os teatros, as associações artísticas e as 

indústrias criativas) que aqui se instalam após a desindustrialização desta zona da cidade. 

 

Imagem 1: Mapeamento dos agentes e instituições culturais de Marvila e do Beato (fonte: Laura Pomesano/ROCK project 

 

No interior de Marvila e do Beato (a norte das linhas de comboio), composto maioritariamente por 

núcleos de habitação popular e por bairros de realojamento municipal, predominam os projetos de 

caráter sociocultural ou iniciativas de cariz identitário ou comunitário. À parte do trabalho desenvolvido 

por equipamentos municipais, como os museus e bibliotecas, grande parte da dinâmica cultural local é 
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gerida por voluntários (residentes locais ou agentes culturais com ligação a estes bairros) ou por equipas 

de profissionais que se juntam pontualmente para a implementação de projetos específicos no terreno. 

Estas iniciativas são direcionadas, sobretudo, para públicos locais e têm trazido para esta zona da cidade 

novos atores e mais oportunidades ao nível cultural, social e educativo. 

 

Na Marvila e Beato ribeirinhas, apesar de existirem projetos culturais ‘autóctones’, destaca-se um tipo 

de cultura mais cosmopolita, que se instalou no território nos últimos anos, trazendo uma nova vida para 

antigas fábricas e armazéns abandonados. Estes projetos são promovidos por equipas mais consolidadas 

de profissionais das artes, cujo trabalho – maioritariamente ligado às artes performativas, às artes 

plásticas e às indústrias criativas – é usufruído, essencialmente, por públicos não locais. A nova dinâmica 

cultural e criativa da zona ribeirinha, tem sido fundamental no processo de regeneração local. Tem 

despertado atenções para esta zona da cidade e contribuído para a atração de investimento, de novos 

negócios e de novos públicos. 

 

Imagem 2: Resultados do inquérito aplicado aos participantes neste estudo (Fonte: ROCK project) 

 

No entanto, apesar do volume crescente de atores e projetos criativos em Marvila e no Beato, o capital 

cultural e patrimonial existente no território parece estar, ainda, pouco identificado e valorizado. No 

âmbito das agendas públicas e privadas de investimento e regeneração local, não existe uma abordagem 

clara, consistente e integrada sobre como preservar e potenciar estes recursos. Consequentemente, 
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existem formas e expressões culturais que parecem estar “invisíveis” ou pouco reconhecidas em 

detrimento de outras que - por estarem mais alinhadas a tendências e circuitos culturais predominantes 

- acabam por ser mais difundidas e apoiadas. 

 

Ao mesmo tempo, verifica-se uma grande disparidade ao nível dos recursos (humanos, técnicos, 

económicos e profissionais) a que estes agentes, projetos e entidades têm acesso. Num extremo, estão 

aqueles que dispõe de infraestruturas de trabalho adequadas, que são geridos por equipas de trabalho 

estáveis e qualificadas e que estão integrados em redes artísticas de maior escala. No outro, estão 

iniciativas desenvolvidas de forma essencialmente amadora, que não têm recursos fixos e que dependem 

da existência de espaços e apoios pontuais para desenvolver a sua atividade. Entre estes dois extremos, 

encontra-se outro tipo de projetos que, embora tenham um caráter profissional, possuem recursos 

limitados que levam a que o seu trabalho cultural esteja muito condicionado à linha de apoios (públicos 

ou privados) disponíveis. 

 

 

Imagem 3: Resultados do inquérito aplicado aos participantes neste estudo (Fonte: ROCK project) 

 

Tal como sucede com a generalidade do sector cultural em Portugal, a maioria destas iniciativas, depende 

de financiamentos externos para desenvolver o seu trabalho. Enquanto que os apoios de âmbito 

nacional continuam a ser os mais utilizados (em grande medida, devido à falta de recursos ou redes do 

sector cultural local para candidaturas a financiamentos de maior escala) começam a surgir algumas 
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iniciativas culturais enquadradas em programas transnacionais, nomeadamente, por via de fundos 

europeus. Na zona dos bairros populares e municipais, os projetos não-institucionais funcionam, 

sobretudo, com base em candidaturas a fundos públicos de caráter temporário que, através da cultura, 

pretendem dar resposta a uma série de desafios de âmbito social, cultural, educativo ou ambiental que 

se intercruzam neste território. Na zona ribeirinha, os agentes culturais recorrem, sobretudo, a 

financiamentos específicos para as artes, que estão condicionados às prioridades e à duração específicas 

dos apoios em vigor para a cultura.  

 

“Hoje é isto, amanhã é aquilo, e nós fazemos projetos de acordo com o que está na moda. 

Temos a sensação de estar sempre a modelar comportamentos em função disso e a 

começar do princípio” 

 

Embora a maioria destes projetos esteja dependente de financiamentos públicos, a opinião geral é que 

os apoios existentes para a cultura são pouco claros e acessíveis. São identificadas dificuldades, tanto ao 

nível do acesso à informação sobre os apoios disponíveis, como quanto à forma como estes são 

concedidos e avaliados. Para além disso, a grande burocracia nos processos de candidatura, de 

monitorização e de avaliação de projetos, é acusada de afastar candidatos com menos recursos e de 

constranger os impactos das acções no terreno, devido ao foco e ao tempo despendido pelas equipas a 

cumprir exigências burocráticas. 

 

“Fazer cultura tem muita burocracia e deixa pouco tempo para networking entre atores e 

projetos culturais” 

 

“Estamos sempre a escrever relatórios e a dar resposta a avaliações, justificando cada 

cêntimo ou alteração, quando devíamos estar a concentrar-nos num trabalho artístico 

continuado ou na criação de sinergias” 

 

Por outro lado, a descontinuidade de projetos e financiamentos compromete a eficácia de iniciativas, 

que não se conseguem consolidar e contribui para alguma descredibilização e resistência a novos projetos. 

Devido à crescente atenção que recai sobre Marvila e o Beato, é notória alguma saturação e desconfiança 

por parte das comunidades e organizações locais, acerca dos reais contributos de projetos temporários e 

da durabilidade dos seus impactos. 
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“Há muitas políticas públicas fragmentadas, que mudam muito e que não permitem que os 

agentes ganhem identidade e maturidade no território” 

 

O panorama geral de grande fragmentação entre atores e projetos culturais no território e o caráter 

precário ou temporário de grande parte das iniciativas desenvolvidas dificulta, assim, um papel mais 

sólido da cultura na regeneração do território. Não obstante o sucesso e a boa receptividade que possam 

ter iniciativas pontuais no território, impactos culturais profundos e transformadores e o verdadeiro 

engajamento dos públicos, implicam tempo e dedicação. 

 

“É preciso tempo para desenvolver um bom trabalho cultural!” 

 

Apesar do processo de regeneração urbana em curso em Marvila e no Beato assentar, em grande medida, 

na promoção do capital cultural local, não existe um levantamento estruturado acerca das oportunidades 

e desafios da cultura neste território. Na maioria dos casos, os atores culturais locais não são consultados 

nem participam nas estratégias de regeneração local.  

 

 

Imagem 3: Resultados do inquérito aplicado aos participantes neste estudo (Fonte: ROCK project) 

 

Até ao momento, as prioridades que orientam essas estratégias e os investimentos realizados, parecem 

reger-se essencialmente por lógicas de mercado e por concepções genéricas e economicistas de cultura. 
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O valor da interacção humana e o impacto emocional - que são considerados elementos centrais no 

trabalho cultural - tendem a ser restringidos por indicadores de caráter essencialmente quantitativo. 

 

“É essencial não ‘olhar’, ‘medir’ e ‘avaliar’ tudo através de números, principalmente quando 

se tratam de projetos e impactos culturais” 

 

Esta postura, coloca em risco o frágil ecossistema cultural existente que, muitas vezes, não consegue 

subsistir e competir com as pressões exercidas no território por novas agendas e interesses económicos. 

 

“ Marvila é mais conhecida pelos bares e restaurantes do que pela cultura” 

 

Neste contexto, grande parte dos atores culturais locais considera que fazem falta políticas públicas para 

a cultura no território. Contudo, há quem defenda que estas podem constranger ainda mais expressões 

culturais “espontâneas” e “alternativas” e contribuir para uma perda da autenticidade e da identidade 

cultural local. Contudo, mesmo aqueles que discordam do ‘dirigismo’ de certas políticas públicas, 

defendem a necessidade de uma abordagem mais estratégica e concertada que preserve e potencie o 

papel da cultura em Marvila e no Beato. 

 

“Não queremos instituições que nos digam o que fazer” “Talvez devessem existir princípios-

base bem definidos, mas abertos quanto à sua concretização” 

  



 

12 

PARTICIPAÇÃO E ACESSO À CULTURA 

 

O aumento da oferta cultural e as várias iniciativas de regeneração urbana que surgem no território nos 

últimos anos, têm contribuído de forma significativa para uma maior participação e acesso à cultura. Se 

por um lado, existem novos espaços e eventos criativos que diversificam a oferta cultural local e que 

atraem novos públicos para esta zona da cidade, os projetos socioculturais de caráter participativo, 

assumem um papel fundamental no engajamento das populações locais.  

 

A Marvila e o Beato ribeirinhos tornaram-se uma zona de referência para públicos ligados às artes e às 

indústrias criativas, os ‘consumidores principais’ das galerias de arte, dos teatros e dos novos espaços 

criativos. Por sua vez, o interior do território, assume-se como uma área de intervenção preferencial para 

projetos de regeneração urbana, que envolvem novos atores e iniciativas culturais e que promovem uma 

maior participação das comunidades. 

 

 

Imagem 4: Resultados do inquérito aplicado aos participantes neste estudo (Fonte: ROCK project) 

 

No entanto, a ausência de uma dinâmica cultural integrada e consistente e o longo historial de 

estigmatização e de carências sociais e culturais neste território, dificultam um envolvimento de públicos, 

efetivamente sólido e de longo-prazo. Os atores culturais locais reforçam que um engajamento cultural 

profundo exige tempo e dedicação. Neste sentido, uma vez que a maioria dos projetos e financiamentos 
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para a cultura têm um caráter precário ou temporário, a sustentabilidade dos impactos que possam ter 

fica inevitavelmente comprometida. 

 

“ A criação de redes de confiança e a ligação com as comunidades locais não se faz de um 

dia para o outro. É um trabalho exigente que requer tempo. O primeiro ano é para ‘partir 

pedra’, depois é que se começa mesmo a trabalhar” 

 

Assim, de uma forma geral, a maioria dos públicos para a cultura em Marvila e no Beato vêm de outras 

zonas da cidade. Apesar dos esforços para atrair a comunidade local e para lhe “dar voz”, revela-se difícil 

envolver estas populações, devido à falta de hábitos culturais no território e à ausência de recursos 

humanos para desenvolver um trabalho direcionado e continuado de engajamento de públicos. Por outro 

lado, esta é uma zona da cidade que não está inscrita (de forma consistente) nos percursos culturais da 

cidade. Trata-se de uma localização desafiante, com pouca visibilidade e que ainda é alvo de alguma 

estigmatização. Assim, mesmo os públicos de fora são, por vezes, difíceis de atrair pois é necessário 

existir uma dinâmica cultural consistente, diversificada e ‘atraente’ para engajar esses públicos de forma 

sólida.  

 

“As pessoas só se engajam com lugares ou eventos onde se sintam bem. Nesse sentido, são 

importantes os meios humanos mas também a tipologia das atividades desenvolvidas e as 

características espaciais e estéticas dos projetos culturais” 

 

 

Imagem 5: Resultados do inquérito aplicado aos participantes neste estudo (Fonte: ROCK project) 
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Como realçou o representante de uma organização cultural que trabalha há vários anos em Marvila, os 

territórios com características e públicos desafiantes, requerem estratégias diferenciadas de 

comunicação e engajamento. Em particular, foi destacada a importância da presença física no terreno e 

da convivência de dia a dia com as populações, como forma de criar laços e redes de confiança. Por outro 

lado, foi referida a necessária uma divulgação mais proativa acerca do trabalho desenvolvido, ao invés 

de esperar passivamente que os públicos cheguem por iniciativa própria. Como exemplo, foram referidas 

as abordagens porta a porta e a distribuição de folhetos informativos em lugares centrais (como cafés, 

escolas, farmácias, etc), que sejam frequentados regularmente pelos públicos-alvo. No mesmo sentido, 

foi sublinhada a importância de levar o trabalho cultural a espaços diferentes no território de forma a 

torná-lo mais dinâmico e para chegar a diferentes públicos. 

 

“ É preciso ir ter com as pessoas e convidá-las a participar” 

 

Para além disso, foi referida a relevância de procurar conhecer e comunicar com a realidade existente 

no território. Nomeadamente, de trabalhar com formas culturais que as pessoas reconhecem, gostam e 

valorizam, uma vez que ajuda a promover um maior acesso e participação cultural ao mesmo tempo que 

estimula o engajamento das populações com o território e fomenta o sentido de lugar, de identidade e 

de pertença. Neste processo, o cuidado em usar uma linguagem clara e acessível, evitando o jargão 

técnico é considerado um aspeto essencial a ter em conta. 

 

“ Importa ser insistente e resiliente. “Ir bater à porta” e ouvir as pessoas com tempo e 

atenção” 

 

Não obstante, embora reconheçam a pertinência das abordagens culturais participativas (às quais, 

muitas vezes, recorrem), uma grande parte dos agentes culturais locais considera que esta via se tornou 

uma ‘moda’ que todos procuram seguir para se alinharem com as prioridades políticas atuais e com os 

apoios existentes para a cultura (quer esta seja, ou não, a abordagem ideal para o tipo de trabalho que 

produzem). Não raras vezes, o resultado são projetos inconsistentes ou pouco sustentáveis no longo 

prazo, devido ao caráter temporário das iniciativas ou pela falta de meios, recursos ou capacidades das 

equipas para o trabalho cultural participativo. Ao mesmo tempo, o caráter demasiado rígido e 
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unidireccional destes apoios, é acusado de restringir a liberdade criativa e de tornar difícil explorar outro 

tipo de abordagens criativas. 

 

“Os projetos de curta duração são complicados e, muitas vezes, ineficazes. Existe uma 

sensação de abandono quando o projeto acaba que frustra as pessoas” 

 

Outra dificuldade identificada para um maior acesso e participação cultural é a falta de redes locais que 

ajudem a conectar os vários atores e projetos culturais no território, facilitando a partilha de informação, 

as sinergias entre projetos e os cruzamentos de públicos. Para além de não existirem plataformas formais 

que estimulem essa interação, as relações espontâneas estão, também, dificultadas por diversas 

barreiras existentes à mobilidade. Desde as condições topográficas, acentuadas pelas duas linhas de 

comboio que atravessam o território (a linha de cintura de Lisboa e a linha do norte), aos maus acessos e 

às vias rápidas que afastam os bairros interiores da zona ribeirinha. 

 

 

Imagem 6: Imagem de satélite (Google Earth/open access) de Marvila e do Beato com as principais vias de mobilidade externa 

assinaladas (fonte: João Martins/ ROCK project) 

 

Legenda: A branco (zona de intervenção do projeto H2020 ROCK ); A azul (vias principais de mobilidade externa 

em Marvila e no Beato); A amarelo (Linha férrea do Norte); A laranja (Linha férrea de Cintura de Lisboa) 



 

16 

Por iniciativa individual, muitos dos novos projetos que chegam a Marvila e ao Beato, procuram integrar-

se através de parcerias informais com atores com maior ligação ao território, tais como juntas de 

freguesia ou escolas. Estas parcerias são entendidas como uma forma de facilitar a integração e como 

uma estratégia para chegar a públicos mais desafiantes, como os idosos, as crianças e os jovens. No 

entanto, as parcerias com o tecido empresarial local são consideradas mais difíceis, quer seja pela falta 

de redes locais que estimulem essa interação, quer pelo fraco engajamento desses atores com o território 

que, para muitos, “é apenas um local de trabalho”. 

 

Neste contexto, uma grande parte dos agentes culturais locais considera que as questões do acesso e da 

participação cultural (na sua dimensão física, social, educacional, económica) ainda são bastante 

descuradas, quer pelas políticas públicas, quer (por conseguinte) pelos promotores culturais no território. 

Embora sejam referidas como prioridades teóricas de acção, na prática, parece existir alguma falta de 

(re)conhecimento, de sensibilidade e de profissionalismo nas respostas que são dadas a estas questões. 

De uma forma geral, o retorno a pedidos relativos à acessibilidade tende a ser demorado e é dada pouca 

atenção ao detalhe, à qualidade e à adequabilidade das soluções. Ao mesmo tempo, é comum a ausência 

de informação atualizada nos websites dos espaços culturais acerca das condições existentes de 

acessibilidade, que são essenciais para o acesso e participação de algumas pessoas. 

 

“O acesso à cultura, nas suas diferentes dimensões, é um trabalho que implica várias 

estruturas a funcionar e nada funciona muito bem” 

 

Assim, defendem que é essencial que a discussão sobre o acesso e a participação cultural seja feita de 

uma forma mais consistente e alargada, para estimular uma maior consciencialização e mais capacidade 

e qualidade nas respostas. Nomeadamente, mais reconhecimento acerca do caráter multidimensional 

dos desafios atuais; mais empenho e comprometimento na promoção do acesso e da participação 

cultural; uma maior capacitação dos promotores de cultura (a um nível formativo, técnico e financeiro) 

para dar resposta a estas questões; uma maior exigência ao nível da qualidade, transversalidade e 

adequabilidade das soluções.  

Ademais, é entendido por todos, que a urgência em dar resposta a estas questões se torna mais 

fundamental em contextos onde a cultura e a criatividade são considerados elementos centrais de 

desenvolvimento.  
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CULTURA E REGENERAÇÃO URBANA 

 

No que toca ao potencial da cultura para apoiar processos sustentáveis de regeneração urbana em 

Marvila e no Beato, são reconhecidas muitas oportunidades mas, também, grandes desafios. Por um lado, 

o investimento no trabalho cultural pode ajudar a promover expressões culturais, patrimoniais e 

identitárias que estão invisibilizadas e a encontrar soluções criativas para alguns dos desafios prementes 

no território. Nomeadamente, confrontando tendências e práticas que contribuem para processos de 

exclusão e promovendo, através das artes e da cultura, a interacção e a aproximação entre velhas e novas 

dinâmicas sociais, culturais e económicas. Por outro, as estratégias culturais de regeneração podem 

fomentar processos indesejados de desenvolvimento urbano, com impactos desiguais ao nível espacial 

e social, sobretudo, em territórios fragmentados. Neste sentido, é reconhecida a necessidade de 

ultrapassar perspectivas dominantes acerca do que é o desenvolvimento local, a regeneração urbana, a 

cultura e o património e abrir o debate a diferentes pontos de vista. 

 

Atualmente, a cultura é encarada como uma solução eficaz para uma série de desafios urbanos e como 

instrumento preferencial para ‘regenerar’ territórios desfavorecidos, apresentando-o como uma forma 

criativa e inovadora de ‘fazer cidade’. Porém, os princípios e práticas orientadores destes processos 

partem, muitas vezes, de concepções redutoras de cultura, que privilegiam os seus impactos económicos 

(em detrimento de outras mais-valias) e favorecem, sobretudo, uma mercantilização, turistificação e 

gentrificação de base cultural. 

 

Marvila e o Beato têm acolhido nos últimos anos muitas iniciativas que pretendem contribuir para a 

regeneração urbana. Contudo, a estratégia em curso é acusada de promover esta zona da cidade como 

os novos ‘bairros culturais e criativos’, enquanto ignora o verdadeiro estado da cultura no território. A 

inclusão de artistas e de iniciativas culturais ajuda, de certa forma, a enquadrar positivamente estes 

projetos, servindo de contraponto a investimentos mais profundos de cariz imobiliário e económico.  

 

“Marvila e o Beato estão a ser alvo de uma estratégia de city-branding que pode ser 

enganadora no que diz respeito ao real ‘estado de saúde’ da cultura no território” 
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Neste contexto, os atores culturais locais reconhecem o papel que podem desempenhar no despoletar de 

processos de exclusão e de gentrificação no território e temem contribuir para este tipo de 

consequências. No seu entender, o uso da cultura para finalidades paralelas (nomeadamente, para criar 

ou potenciar produtos e serviços de consumo), entrava o seu poder transformador. Para além de 

contribuir para a perda da identidade local (ao nível cultural, social e urbano), promove uma desconfiança 

generalizada acerca do papel e impactos da cultura. 

 

De facto, os investimentos na regeneração urbana em Marvila e no Beato não se distribuem de forma 

integrada e homogénea pelo território. É aparente que existe um enfoque preferencial em zonas e 

elementos considerados, à partida, mais apelativos e ‘valiosos’, que são promovidos com abordagens e 

recursos diferenciados. Como exemplo são referidas as galerias de arte e as indústrias criativas que se 

instalam na zona ribeirinha, e que trazem um valor acrescentado a esta área, estimulando investimentos 

transversais e a criação de novos negócios.  

 

Porém, como foi sublinhado pelos atores culturais no território - apesar das disparidades ao nível do seu 

reconhecimento e projeção - os elementos culturais e patrimoniais que merecem ser valorizados não 

são, de modo algum, um tema claro e consensual. Assim, consideram que devem ser auscultados 

diferentes pontos de vista, de forma a criar diretrizes mais consistentes e inclusivas de desenvolvimento 

e regeneração local. 

 

 

Imagem 7: Resultados do inquérito aplicado aos participantes neste estudo (Fonte: ROCK project) 
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Neste contexto, é considerado fundamental que os projetos de regeneração urbana não se façam de 

costas voltadas para a diversidade social e cultural que existe nos lugares. Mais do que fomentar modelos 

generalistas de ‘cidades criativas’, é essencial que o desenvolvimento do território parta, sobretudo, da 

sua própria cultura, identidade e património. Assim, antes de desenvolver estratégias deste tipo é 

necessário conhecer o contexto envolvente, as suas características, as principais necessidades e desafios 

de forma a definir processos integrados e sustentáveis de regeneração. Importa dar espaço a diferentes 

formas artísticas e privilegiar abordagens (de comunicação, implementação e avaliação) que se articulem 

às particularidades locais, com vista a garantir impactos inclusivos e efeitos regeneradores de longo-

prazo. 

 

“É importante dar acesso mas também deixar as pessoas escolher. Não se pode impor 

‘cultura’ à força num território” 

 

Para isso é, também, necessário existirem estratégias integradas de desenvolvimento territorial que 

permitam assegurar a complementaridade e a sustentabilidade de dinâmicas pontuais de regeneração. É 

importante haver uma visão de longo-prazo (discutida e negociada com diferentes partes envolvidas) e 

parcerias sólidas com agentes e mediadores locais, que ajudem a dar continuidade a processos iniciados 

no terreno e a preservar o engajamento e o diálogo com as populações. Da mesma forma,  diferentes 

esforços de regeneração (sejam eles fruto de programas locais ou de iniciativas supra-locais) devem ter 

um perfil mais aberto, para permitir interacções e sinergias entre projetos com objetivos 

complementares.  

 

“Tudo parece coisas soltas. O que se vê atualmente acaba por ser pouco mais do que 

esforços individuais” 

 

Por último, é salientado que qualquer estratégia de desenvolvimento concebida a um nível local, precisa 

de estar articulada com iniciativas e dinâmicas existentes no resto da cidade. Importa que estes esforços 

sejam pensados e enquadrados em estratégias transversais e de longo prazo, que considerem os 

impactos nas pessoas e no futuro que se quer para a cidade. 

 

“A regeneração urbana não se pode reduzir a investimentos soltos e desfasados do resto”  
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QUE FUTURO PARA A CULTURA? 

 

Apesar do alegado enfoque cultural da estratégia de desenvolvimento em curso em Marvila e no Beato, 

a existência de visões e de interesses concorrentes e as discrepâncias ao nível do seu poder de decisão, 

levam a que se questione o futuro que a cultura pode ter no território. 

 

Por um lado, teme-se que os novos investimentos imobiliários e em negócios criativos, que visam atrair 

populações com maior capital económico, levem a processos de exclusão social e à perda da identidade 

cultural local. Nomeadamente, através da reconversão ou destruição do património tangível (i.e. antigos 

palácios, quintas ou espaços industriais) para acolher outro tipo de projetos, sem atender ao eventual 

valor patrimonial que é perdido ou à sustentabilidade dos novos usos do espaço; a expulsão de atuais 

residentes e de negócios locais devido à falta de recursos para resistir a pressões exercidas por novos 

interesses económicos no território; ou a marginalização de certos públicos e práticas culturais e 

patrimoniais (i.e. memórias, costumes, tradições) que não se alinhem com a nova visão de 

desenvolvimento local. 

 

“Os novos projetos promovidos por interesses económicos podem trazer problemas e 

‘esmagar’ quem cá está” 

 

Por outro lado, há quem considere que a chegada de novas dinâmicas culturais e econômicas pode ajudar 

a resolver problemas importantes nesta zona da cidade. Por exemplo, trazendo para o território melhores 

serviços e novas oportunidades de emprego; promovendo a miscigenação social e ampliando a oferta 

cultural existente; contribuindo para melhorar as acessibilidades e a rede de transportes no território; 

e, consequentemente, estimulando uma maior ligação e articulação deste território com o resto da 

cidade. 

 

Em todo o caso, entende-se que estes desafios e oportunidades devem ser tidos em conta no 

planeamento de diferentes esforços de desenvolvimento local. O poder público deve definir estratégias 

orientadoras que permitam evitar processos de exclusão e de descaracterização, reconhecendo e 

protegendo interesses, direitos e dinâmicas mais vulneráveis ao nível social, cultural e patrimonial. Os 

promotores e investidores locais devem preocupar-se em desenvolver abordagens informadas, 

integradas, inclusivas e sustentáveis de intervenção territorial que tenham em conta o contexto onde 
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operam e os impactos que podem ter no território. Por sua vez, os agentes e projetos culturais devem 

procurar manter uma postura inclusiva - quer o seu trabalho se direcione, ou não, para o contexto e 

públicos locais - e procurar trazer algum retorno para o território, mesmo que seja de forma indireta. 

Deste modo, para que a cultura possa, de facto, contribuir para a regeneração sustentável de Marvila e 

do Beato é fundamental que exista uma visão clara e de longo-prazo para a cultura. Esta estratégia 

cultural deve servir para orientar a acção dos dirigentes locais, bem  como a de novos projetos no terreno, 

promovendo abordagens mais sinérgicas e concertadas. Para além disso, deve estar interligada a uma 

visão mais ampla para a cultura na cidade, de forma a criar pontes entre diferentes lugares e dinâmicas 

e potenciando os seus impactos. Neste sentido torna-se, também, essencial melhorar os acessos e a 

mobilidade urbana nesta zona da cidade (ao nível interno e externo) de forma a facilitar interações entre 

iniciativas de contextos variados e para que diferentes formas, expressões e impactos culturais possam 

chegar a todos. 

 

“È importante existir uma abordagem concertada senão cada um caminha para o seu lado, 

com poucos recursos, e é como se começasse do zero” 

 

Para além disso, para que Marvila e o Beato se possam tornar, verdadeiramente, bairros mais culturais e 

criativos, é considerado fundamental haver um investimento mais sólido na cultura. Nomeadamente, 

mais acesso a recursos financeiros que apoiem de forma clara, consistente e abrangente as atividades 

culturais no território; mais acesso a acções de formação que apoiem a capacitação de recursos humanos 

(artistas, técnicos, gestores e facilitadores culturais, etc); e mais representatividade e participação (a 

nível político e no terreno) na discussão e decisão sobre estratégias de desenvolvimento local. Só com 

um compromisso efetivo e transversal com a cultura se assegura a sua sustentabilidade e as suas 

capacidades regeneradoras a longo prazo. 

 

Neste sentido, e ao nível operacional, os atores culturais no território apontam algumas ideias e sugestões 

para o futuro: 

 

1. Para estimular a interacção e cruzamentos entre atores e projetos culturais no território (que, até agora, 

têm trabalhado cada um por si com recursos limitados), propõem a criação de uma plataforma online, 

que ajude a interligar diferentes iniciativas. Esta plataforma poderia servir para coordenar agendas 

culturais no território, bem como para a partilha de recursos entre parceiros locais. Nomeadamente, 
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recursos que possam ser subcontratados e partilhados por diferentes instituições, tais como serviços de 

contabilidade, consultoria, assessoria de imprensa, design gráfico, etc. Para além disso, esta plataforma 

poderia apoiar uma divulgação mais eficaz e abrangente de projetos e iniciativas culturais nesta zona da 

cidade, junto de públicos locais e outros (inclusive públicos estrangeiros). Por outro lado, poderia 

estimular sinergias e assegurar a sustentabilidade de projetos com poucos recursos, assegurando, em 

todo o caso, a autonomia e a independência artística. Por último, apoiaria a troca de conhecimentos entre 

atores e instituições no território, promovendo a criação de redes locais de trabalho. Apesar do formato 

digital os agentes locais consideram que seria necessário haver uma ‘cara humana’ independente, que 

representasse esta plataforma e que ajudasse a gerir os seus objetivos. 

 

2. Ainda no sentido de promover uma maior comunicação e interacção entre agentes culturais locais e 

um maior engajamento com o território, sugerem a organização de acções conjuntas no terreno. Mais 

especificamente, a dinamização de eventos que contribuam para a promoção da cultura no território e 

para  criar uma maior ligação com as comunidades. Para além disso, este tipo de iniciativas poderia ajudar 

a criar pontes com projetos fora do território (de âmbito nacional e, até, internacional), abrindo esta zona 

da cidade a dinâmicas exteriores e atraindo novos públicos. Ademais, para responder às limitações atuais 

em termos de espaços de trabalho disponíveis (nomeadamente, para a apresentação pública de 

produções artísticas), referem que poderia existir um espaço cultural multiusos que pudesse ser 

partilhado por todos.  

 

3. Por outro lado, com vista à reativação e preservação de vários espaços inutilizados no território, há 

quem defenda que deveria existir uma maior liberdade para a sua (re)utilização (de forma mais ou menos 

temporária) por projetos de cultura. Para além de contribuir para a dinamização e revitalização urbana, 

fomentaria um ambiente criativo e de maior engajamento com o território, promovendo processos 

criativos e expressões culturais mais espontâneas. Neste sentido, consideram, também, essencial integrar 

na acção cultural uma componente mais exploratória -  “uma cultura sem programa” - que permita abrir 

espaço à liberdade criativa e ao potencial que daí possa emergir. Segundo os agentes locais, esta 

perspetiva mais ‘aberta’ de cultura é restringida pelas prioridades, restrições e burocracias impostas 

pelas estratégias políticas atuais. 
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4. No que diz respeito ao reconhecimento e à preservação do património cultural local (no presente e 

para o futuro) consideram que as novas tecnologias digitais podem desempenhar um papel fundamental. 

Nomeadamente, ajudando a identificar diferentes formas e expressões patrimoniais, com recurso a 

aplicações digitais e a processos participativos de mapeamento; apoiando, de forma abrangente e 

sistematizada, o reconhecimento e a classificação do património cultural existente; promovendo uma 

comunicação mais dinâmica e alargada sobre elementos históricos e patrimoniais de Marvila e do Beato, 

que contribua para informar a sua utilização e preservação; e ampliando o conhecimento disponível em 

arquivos e bases de dados (formais e informais) sobre o património cultural local, providenciando 

informação detalhada e atualizada, através de parcerias com instituições académicas. 
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CONCLUSÕES 

 

Os contributos desta discussão sobre as oportunidades e desafios da cultura em Marvila e no Beato 

permitem compreender dimensões menos visíveis nos discursos dominantes sobre estes ‘bairros 

culturais e criativos’. Nomeadamente, dando voz a quem trabalha diariamente com cultura no território 

e percebendo como experienciam as transformações em curso e o lugar que é deixado para a cultura. 

 

É possível identificar alguma frustração relativamente à forma como a cultura tem sido utilizada no âmbito 

de diferentes esforços de desenvolvimento local, sem uma preocupação clara em atender às 

necessidades específicas da cultura no território. No entanto é, também, aparente uma vontade geral de 

contribuir para melhorar o impacto da cultura nesta zona da cidade, estimulando processos mais 

integrados, inclusivos e sustentáveis de regeneração territorial. 

 

De entre as principais questões identificadas, destacam-se: 

 

● A necessidade de uma visão mais estratégica e concertada para a cultura em Marvila e no Beato 

que ajude a coordenar e a potenciar a dinâmica cultural no território e a sua interligação com 

esforços de regeneração territorial; 

● A necessidade de projetos e apoios de longo prazo, que permitam desenvolver um trabalho 

cultural mais profundo, inclusivo e sustentável, sem restringir a independência e a liberdade 

criativa de cada um; 

● A necessidade de promover uma maior articulação e interação entre projetos e públicos para a 

cultura, de forma a melhorar o impacto de diferentes iniciativas, a um nível local e supra-local; 

● A necessidade de melhorar as acessibilidades e a mobilidade urbana nesta zona da cidade, a um 

nível externo e interno; 

● A necessidade de investir no (re)conhecimento, na valorização e na preservação  de diferentes 

formas e expressões culturais e patrimoniais no território; 
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● A necessidade de entender a cultura e os agentes culturais como “partes interessadas” nas 

estratégias de desenvolvimento local, com características e potencialidades únicas que devem ser 

consideradas e incluídas nos processos de discussão e decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para informação adicional consultar: 

 

 

https://lisboa.rockproject.eu/ 

https://rockproject.eu/ 

 

Mapeamento dos agentes e instituições culturais de Marvila e do Beato (por Laura Pomesano): 

https://lisboa.rockproject.eu/mapeamento-dos-agentes-e-instituicoes-culturais-de-marvila-e-do-beato/ 

 

Policy report sobre acesso e participação cultural em Marvila e no Beato (por Tim Poggemann): 

https://lisboa.rockproject.eu/access-to-cultural-and-cultural-participation-in-the-rock-intervention-area-

in-lisbon/ 
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ANEXO 1 

 

Guião de Moderação das mesas de discussão 

(entregue apenas aos moderadores de cada mesa) 

 

World Café Agentes Culturais de Marvila e Beato 

Tempo total: 2h 

 

 

Mesa 1 

Eixo temático: Que Cultura em Marvila e no Beato? 

Objetivo: Discutir diferentes perspectivas de Cultura no território + oportunidades e desafios 

Tempo de discussão: 25 minutos  

 

Perguntas adicionais (sugestão): 

● O que é que o vosso trabalho cultural traz para o território/para a comunidade/para os 

visitantes/para a cidade e o que é que o território (o passado industrial e a atual condição de 

desindustrialização (e as dinâmicas sociais/económicas/culturais associadas) traz para o vosso 

trabalho? 

● Na vossa opinião, de que forma é que a dinâmica cultural deste território (os diferentes 

projetos/iniciativas culturais) comunica entre si e com o resto da cidade? 

● Acham que há algum tipo de oferta/dinâmica cultural em falta neste território? de que tipo e em 

que zona(s)? 

● Acham que existe algum tipo de Cultura que é mais ou menos valorizado/reconhecido/apoiado 

neste território? (por parte dos públicos, por parte do poder político; por parte dos novos 

investidores; por parte do setor cultural?) 

 

Mesa 2 
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Eixo temático: Que desafios em termos da Participação e Acesso à Cultura? 

Objetivo:  Discutir desafios específicos no território (e possíveis soluções) em termos do Acesso à Cultura 

e do Engajamento e Participação dos públicos/comunidade. 

Tempo de discussão: 25 minutos  

 

Perguntas adicionais (sugestão): 

 

● Que desafios identificam em termos do Acesso à Cultura (na sua dimensão física, social, 

intelectual, etc) neste território e no vosso trabalho, em particular?   

● Que desafios identificam em termos do Engajamento e Participação dos públicos/comunidade 

local no vosso trabalho cultural neste território? 

Perguntas específicas para cada uma das vertentes: Acesso/Participação: 

- O Acesso/Participação dos públicos/comunidade local é uma preocupação presente no 

vosso trabalho?  Que tipo de medidas desenvolvem nesse sentido? 

- Quais são as principais barreiras ao Acesso/Participação na Cultura que identificam neste 

território? 

- Que medidas  poderiam ser tomadas  (da parte dos agentes/instituições culturais, da parte 

do poder político e da parte dos públicos) para essas barreiras ao acesso/participação na 

Cultura serem "removidas" ou atenuadas? 

 

Mesa 3 

Eixo temático: Qual o papel da Cultura na Regeneração Urbana deste território? 

Objetivo:  Discutir de que forma é que a cultura contribui/pode contribuir de forma sustentada para a 

Regeneração Urbana neste território. 

Tempo de discussão: 25 minutos 

 

Perguntas adicionais (sugestão): 
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● Consideram que a Cultura é um fator importante para a Regeneração Urbana de Marvila e do Beato? 

Porquê? 

● Consideram que a promoção de iniciativas culturais temporárias ou o uso temporário de espaços 

(ex no âmbito de projetos, eventos ou festivais) podem ter um papel positivo na 

regeneração/desenvolvimento urbano deste território? Porquê/ De que forma? 

 

● Em paralelo aos benefícios que podem trazer para o território, as iniciativas culturais de regeneração 

urbana são muitas vezes acusadas de fomentar processos de exclusão (social, económica, cultural), 

turistificação ou gentrificação. Qual é a vossa percepção acerca deste assunto em Marvila? 

● Que princípios devem guiar as estratégias urbanas e culturais locais e que cuidados se devem ter para 

evitar encorajar processos de exclusão, turistificação ou gentrificação neste território?  

 

Mesa 4 

Eixo temático: Que Futuro para a Cultura em Marvila e no Beato? 

Objetivo: Entender diferentes percepções sobre o futuro da Cultura em Marvila e no Beato e como 

promover processos mais sustentados e sustentáveis. 

Tempo de discussão: 25 minutos 

 

Perguntas adicionais (sugestão): 

 

● Imaginando um futuro ideal para a Cultura neste território, quais seriam os vossos 

desejos/aspirações?  

- Para alcançar esses desejos,  que tipo de recursos imaginam que fossem necessários? (ex: que 

tipo de redes? que tipo de apoios? que tipo de atores e que tipo de acções) 

● De que forma é que futuros projetos culturais de Regeneração Urbana* como o ROCK poderiam 

contribuir de forma mais sustentada e sustentável para o desenvolvimento do território? (que 

abordagem? que prioridades?que atores envolvidos?) 
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● Consideram que os recursos disponibilizados pelas novas tecnologias digitais (como plataformas 

online interativas e colaborativas, aplicações para  smartphones que estimulam a participação dos 

cidadãos, etc) podem ter um papel positivo em termos do acesso e da promoção da Cultura neste 

território? 
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ANEXO 2 

 

Questionário | Projeto H2020 ROCK 

Encontro com Agentes e Instituições Culturais de Marvila e Beato 

7 de Fevereiro de 2020 - Biblioteca de Marvila 

 

 

Idade ______________ 

Instituição/projeto cultural que representa _______________________________ 

Qual é a sua ocupação nessa instituição/projeto __________________________ 

 

1- Em que zona deste território é que se desenvolve a maior parte do seu trabalho cultural? 

  

(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 

 

- Marvila Norte 

- Marvila Ribeirinha 

- Zona de Xabregas 

- Beato 

- Várias zonas da cidade de Lisboa para além de Marvila e do Beato 

 

2- Há quanto tempo trabalha neste território? 

 

(escolha uma opção) 

 

- Há menos de 1 ano 

- Há 1-3 anos 

- Há 3-6 anos 

- Há mais de 6 anos 
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3- De uma forma geral, qual é a sua percepção acerca do impacto na àrea da cultura, das transformações 

urbanas em curso neste território? 

 

(Utilize uma escala de valor de 1 a 5 em que 1 é nada positivo; 2 é pouco positivo; 4 é moderadamente 

positivo; 5 é bastante positivo; 6 é muito positivo) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

4 - Em que âmbito Cultural é que se insere a maior parte do seu trabalho neste território? 

 

(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 

- Teatro 

- Música 

- Artes plásticas 

- Património Cultural (tangível e intangível) 

- Arte Urbana 

- Performance 

- Projetos artísticos comunitários 

- Projetos artísticos/culturais multidisciplinares 

 

 

5- Qual a natureza do espaço de trabalho que a sua instituição/projeto usa (com mais regularidade) neste 

território? 

 

(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 

  

- Espaço público (jardins, praças, ruas, etc) 

- Espaço cedido por entidades públicas/privadas 

- Espaço cedido por amigos/familiares/colegas  

- Propriedade própria 
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- Espaço arrendado a entidades públicas 

- Espaço arrendado a entidades privadas 

- Diferentes espaços de uso temporário 

- Outro ____________________________ 

 

 

6- Quem é o ‘consumidor’ (o público atual) maioritário do tipo de trabalho cultural que desenvolve neste 

território? 

 

(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 

 

- População residente em Marvila e no Beato 

- Crianças e jovens 

- Público sénior 

- Públicos com necessidades especiais 

- Público especializado em Artes/Cultura 

- Público generalista 

- Turistas 

- Outros - Indique quais? __________________________ 

 

7- Para além dos ‘consumidores’ ou públicos atuais, existe outro tipo de público-alvo ao qual não chega 

mas que gostaria de chegar no futuro? Indique quais na lista abaixo: 

 

(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 

 

- População residente em Marvila e no Beato 

- Crianças e jovens 

- Público sénior 

- Públicos com necessidades especiais 

- Público especializado em Artes/Cultura 

- Público generalista 
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- Turistas 

- Outros - Indique quais? __________________________ 

 

8 - No trabalho cultural que desenvolve neste território, colabora com mais regularidade com projetos 

ou instituições de que zona da cidade? 

 

(escolha uma opção) 

 

- localizados dentro de Marvila e do Beato 

- localizados fora de Marvila e do Beato 

- localizados tanto dentro como fora de Marvila e do Beato 

 

9 - Com que projetos ou instituições não colabora atualmente mas gostaria de colaborar no futuro? 

 

(escolha uma opção e especifique a tipologia de projeto ou instituição)  

 

- localizados dentro de Marvila e do Beato. Quais?___________________ 

- localizados fora de Marvila e do Beato. Quais? _____________________ 

- localizados tanto dentro como fora de Marvila e do Beato. Quais? _______________ 

 

10- Qual o seu nível de envolvimento atual em iniciativas de desenvolvimento urbano neste território 

(ex: projeto H2020 ROCK; Projeto BIP/ZIP; Orçamento Participativo; Projetos de transformação urbana de 

base comunitária, etc) 

 

(Utilize uma escala de valor de 1 a 5 em que 1 é nada envolvido; 2 é pouco envolvido; 3 é moderadamente 

envolvido; 4 é bastante envolvido; 5 é muito envolvido) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

10.1 - Indique em que iniciativas participou ou participa:  
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(resposta aberta) 

 

________________________________________  

 

11- Tendo em conta o tipo de trabalho cultural que desenvolve neste território, qual é o seu nível de 

interesse em envolver-se em estratégias de desenvolvimento urbano para Marvila e Beato? 

 

(Utilize uma escala de valor de 1 a 5 em que 1 é nada interessado; 2 é pouco interessado; 3 é 

moderadamente interessado; 4 é bastante interessado; 5 é muito interessado) 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

12 - Gostaria de deixar algum comentário acerca das questões tratadas neste questionário ou acerca dos 

temas discutidos durante o encontro? 

 

(resposta aberta) 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

 

Questionário (versão online) | Projeto H2020 ROCK 

Encontro com Agentes e Instituições Culturais de Marvila e Beato 

7 de Fevereiro de 2020 - Biblioteca de Marvila 

 

 

Idade ______________ 

Instituição/projeto cultural que representa _______________________________ 

Qual é a sua ocupação nessa instituição/projeto __________________________ 

 

1- Em que zona deste território é que se desenvolve a maior parte do seu trabalho cultural? 

  

(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 

 

- Marvila Norte 

- Marvila Ribeirinha 

- Zona de Xabregas 

- Beato 

- Várias zonas da cidade de Lisboa para além de Marvila e do Beato 

 

2- Há quanto tempo trabalha neste território? 

 

(escolha uma opção) 

 

- Há menos de 1 ano 

- Há 1-3 anos 

- Há 3-6 anos 

- Há mais de 6 anos 
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3- De uma forma geral, qual é a sua percepção acerca do impacto na àrea da cultura, das transformações 

urbanas em curso neste território? 

 

(Utilize uma escala de valor de 1 a 5 em que 1 é nada positivo; 2 é pouco positivo; 3 é moderadamente 

positivo; 4 é bastante positivo; 5 é muito positivo) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

4 - Em que âmbito Cultural é que se insere a maior parte do seu trabalho neste território? 

 

(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 

- Teatro 

- Música 

- Artes plásticas 

- Património Cultural (tangível e intangível) 

- Arte Urbana 

- Performance 

- Projetos artísticos comunitários 

- Projetos artísticos/culturais multidisciplinares 

- Outros. Quais?__________________ 

 

 

5- Qual a natureza do espaço de trabalho que a sua instituição/projeto usa (com mais regularidade) neste 

território? 

 

(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 

  

- Espaço público (jardins, praças, ruas, etc) 

- Espaço cedido por entidades públicas/privadas 

- Espaço cedido por amigos/familiares/colegas  
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- Propriedade própria 

- Espaço arrendado a entidades públicas 

- Espaço arrendado a entidades privadas 

- Diferentes espaços de uso temporário 

- Outro ____________________________ 

 

 

6- Quem é o ‘consumidor’ (o público atual) maioritário do tipo de trabalho cultural que desenvolve neste 

território? 

 

(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 

 

- População residente em Marvila e no Beato 

- Crianças e jovens 

- Público sénior 

- Públicos com necessidades especiais 

- Público especializado em Artes/Cultura 

- Público generalista 

- Turistas 

- Outros - Indique quais? __________________________ 

 

7- Para além dos ‘consumidores’ ou públicos atuais, existe outro tipo de público-alvo ao qual não chega 

mas que gostaria de chegar no futuro? Indique quais na lista abaixo: 

 

(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 

- População residente em Marvila e no Beato 

- Crianças e jovens 

- Público sénior 

- Públicos com necessidades especiais 

- Público especializado em Artes/Cultura 

- Público generalista 
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- Turistas 

- Outros - Indique quais? __________________________ 

 

8 - No trabalho cultural que desenvolve neste território, colabora com mais regularidade com projetos 

ou instituições de que zona da cidade? 

 

(escolha uma opção) 

 

- localizados dentro de Marvila e do Beato 

- localizados fora de Marvila e do Beato 

- localizados tanto dentro como fora de Marvila e do Beato 

 

9 - Com que projetos ou instituições não colabora atualmente mas gostaria de colaborar no futuro? 

 

(escolha uma opção e especifique a tipologia de projeto ou instituição)  

 

- localizados dentro de Marvila e do Beato. Quais?___________________ 

- localizados fora de Marvila e do Beato. Quais? _____________________ 

- localizados tanto dentro como fora de Marvila e do Beato. Quais? _______________ 

 

10- Da lista abaixo, quais são os principais desafios com que se depara no seu trabalho cultural neste 

território: 

 

(opções de escolha múltipla: assinale até quatro opções principais) 

- Escassez de recursos existentes (técnicos, humanos financeiros) 

- Dificuldades em atrair públicos 

- Infraestruturas pouco qualificadas 

- Políticas culturais pouco eficientes 

- Falta de redes culturais no território 

- Falta de reconhecimento/valorização de certas formas ou expressões culturais com menor 

visibilidade. Quais?___________________ 
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- Dificuldades na mobilidade e nos acessos a este território 

- Pressões exercidas na Cultura pelo setor imobiliário e do turismo 

- Outros - Indique quais? ________________________ 

 

11 -  E, a seu ver, quais são as principais mais-valias de trabalhar com Cultura neste território? 

 

(resposta aberta) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

12 - Considera que a Cultura é um fator importante para a Regeneração Urbana de Marvila e do Beato? 

Porquê? 

 

(resposta aberta) 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

13- Qual o seu nível de envolvimento atual em iniciativas de regeneração urbana neste território (ex: 

projeto H2020 ROCK; Projeto BIP/ZIP; Orçamento Participativo; Projetos de transformação urbana de 

base comunitária, etc) 

 

(Utilize uma escala de valor de 1 a 5 em que 1 é nada envolvido; 2 é pouco envolvido; 3 é moderadamente 

envolvido; 4 é bastante envolvido; 5 é muito envolvido) 

 

1 2 3 4 5 

 

 



 

40 

13.1 - Indique em que iniciativas participou ou participa:  

 

(resposta aberta) 

 

________________________________________  

 

14- Tendo em conta o tipo de trabalho cultural que desenvolve neste território, qual é o seu nível de 

interesse em envolver-se em estratégias de desenvolvimento urbano para Marvila e Beato? 

 

(Utilize uma escala de valor de 1 a 5 em que 1 é nada interessado; 2 é pouco interessado; 3 é 

moderadamente interessado; 4 é bastante interessado; 5 é muito interessado) 

 

 

1 2 3 4 5 

 

15- Da lista abaixo, quais considera serem as principais prioridades que devem orientar futuras 

estratégias de promoção cultural em Marvila e no Beato? 

 

(opções de escolha múltipla: assinale até quatro opções principais) 

- Melhorar recursos existentes (técnicos, humanos financeiros) 

- Melhorar as medidas para atrair públicos 

- Infraestruturas mais qualificadas 

- Políticas culturais mais eficientes 

- Melhorar as redes culturais no território 

- Maior reconhecimento/valorização de formas ou expressões culturais com menos visibilidade. 

Quais? ___________________________ 

- Melhorar a mobilidade e os acessos a este território 

- Proteger a Cultura das pressões exercidas pelo setor imobiliário e do turismo 

- Outras - Indique quais? ________________________ 
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16 - Gostaria de deixar algum comentário acerca das questões tratadas neste questionário e/ou 

identificar estratégias que usa para ultrapassar alguns dos desafios para a Cultura neste território? 

 

(resposta aberta) 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 


