
Plano Formativo  
de apoio às artes performativas



Enquadramento

A Fundação GDA tem vindo a investir na formação 
e capacitação dos artistas através da dinamização 
de ações de formação, organizadas com o intuito 
de lhes fornecer ferramentas para complementar e 
fortalecer a sua prática artística, bem como garantir 
uma abordagem mais transversal aos seus projetos 
numa lógica de ampliar as suas capacidades e au-
tonomia.

Assim, à semelhança de 2018, a Fundação GDA con-
cebeu para 2019 um plano formativo, numa configu-
ração modular, suscetível de habilitar os artistas-in-
térpretes a uma atitude pragmática e proativa face 
aos desafios que atualmente se colocam às artes 
performativas. Uma vez mais, os módulos temáticos 
programados para este ano não se centram apenas 
na teoria geral da gestão e produção cultural, mas 
abordam aspetos específicos e concretos da ativi-
dade nesta área.

No Porto, realizam-se três ações de formação vira-
das para aspetos relacionados com temas como a 
gestão cultural e financeira das organizações artís-
ticas ou o marketing e comunicação para as artes. 
Para estas ações, que se realizam na Biblioteca Mu-
nicipal, a Fundação GDA conta com a parceria da 
Câmara Municipal do Porto, encontrando-se a pro-
dução executiva a cargo da Bússola.

Em Lisboa, foi estabelecida uma parceria entre a 
Fundação GDA e Teatro Nacional D. Maria II e criado 
um plano formativo que integra ações de diferentes 
áreas e tipologias, desde a dimensão técnico/artísti-
ca, a ferramentas relativas aos aspetos e processos 
da internacionalização, até às tecnologias de cena. 
Numa lógica de dispersão territorial, este plano con-
templa também ações dirigidas a técnicos e artistas 
em Vila Real, Sardoal, Portimão e Funchal.

• Capacitar os artistas intérpretes e as suas 
estruturas para uma maior eficiência no 
desenvolvimento do seu trabalho.

• Incentivar a criação e desenvolvimento de 
projetos culturais de iniciativa própria.

• Propiciar o conhecimento dos fundamentos 
económicos e políticos do setor das Artes 
Performativas.

• Estimular a motivação dos participantes para o 
seu desenvolvimento pessoal e profissional.

• Gestão cultural e internacionalização

• Difusão internacional e organização de 
digressões

• Legendagem e tradução de teatro

• Financiamento para a internacionalização

• Angariação de patrocínios e mecenato

• Aspetos de Gestão das Estruturas Culturais 

• Gestão Financeira para Organizações Artísticas 

• Marketing para as Artes

Preço normal  
€ 20 por módulo

Preço para Artistas Cooperadores da GDA  
€ 5 por módulo



Ações no Porto 

Produção executivaApoio



Aspetos de Gestão  
das Estruturas Culturais

Formadora Vânia Rodrigues 

Datas e horário  
7, 8, 15 e 16 outubro 
das 18h às 22h

Duração 16 horas

Local Biblioteca Pública Municipal do Porto 
Rua de D. João IV 17, Porto

Limite de participantes 20

Para os artistas e outros profissionais que queiram 
constituir – ou tenham já constituído – as suas es-
truturas de criação e/ou programação, compreen-
der e ser capaz de lidar com aspectos básicos de 
gestão cultural é, hoje, um requisito essencial. Por 
isso, ao longo de quatro sessões, iremos discutir 
temas fundamentais para todos os que pretendam 
implementar de forma profissional os seus projec-
tos artísticos e culturais, considerar as dimensões de 
política cultural que têm impacto no nosso trabalho 
e familiarizar-nos com os modelos de financiamento 
mais relevantes.

1. Criação artística, produção e gestão: 
anatomia de uma relação;

2. Pensamento estratégico aplicado a 
estruturas artísticas e culturais;

3. Políticas culturais: orientações 
e tendências relevantes;

4. Financiamento: 
• panorama de apoios nacionais e 
internacionais; 
• elaboração de candidaturas.

VÂNIA RODRIGUES

Gestora Cultural, formadora e consultora nas áreas 
de planeamento estratégico, programação e gestão 
cultural, desenho de projectos e parcerias interna-
cionais. Mestre em Políticas Culturais e Gestão Cul-
tural pela City University of London (2009) e dou-
toranda em Estudos Artísticos na Universidade de 
Coimbra. Foi responsável pela estratégia, gestão 
e circulação internacional da companhia mala voa-
dora, e pela co-programação do espaço próprio da 
companhia (2013-2018). Foi Assessora Estratégica 
da Artemrede e consultora de projectos culturais 
para várias organizações portuguesas. Membro do 
Conselho Municipal de Cultura da cidade do Porto.



Gestão Financeira para  
Organizações Artísticas

Formadora Susana Marques

Datas e horário 
28 e 29 outubro, 4 e 5 novembro 
18h às 22h

Duração 16 horas

Local Biblioteca Pública Municipal do Porto 
Rua de D. João IV 17, 4049-017 Porto

Limite de participantes 20

A gestão financeira é planeamento, análise e con-
trolo de recursos dentro de uma organização, de-
sempenhando um papel estratégico na definição de 
um plano de atividades ou de negócio. A presente 
formação destina-se a explorar esta ferramenta no 
âmbito da atividade e/ou área de negócio no âmbito 
das artes do espetáculo, com vista à utilização dos 
instrumentos da gestão financeira para analisar e 
procurar a viabilidade económico-financeira do pro-
jeto artístico e adequar a gestão financeira ao pla-
neamento artístico através instrumentos de trabalho 
úteis e dialogantes com os artistas e os responsá-
veis artísticos.

PROGRAMA

1. Contexto da Gestão Financeira:

• Conceitos básicos de gestão 
cultural e de finanças;

• Funções do Gestor Financeiro 
numa organização cultural;

2. Orçamento e Financiamento:

• Planeamento financeiro no âmbito 
de um Plano de Atividades e 
Orçamento ou Plano de Negócio;

• Fontes e Programas de Financiamento 
(público e privado);

3. Contabilidade de Tesouraria: 

• Balanço e Demonstração de resultados- 
noções básicas e análise;

• Gestão de tesouraria;

4. Organizações privadas em contexto de 
trabalho com organizações públicas:

• Breve abordagem aos procedimentos 
da Contratação Pública.

SUSANA MARQUES

Gestora cultural e investigadora. Mestre em Gestão 
de Serviços pela Católica Porto Business School. 
Licenciada em Gestão do Património pelo P.Porto. 
Especialização em Gestão de Empresas e Organi-
zações Culturais pela Universidade Complutense 
de Madrid/Xabide. Doutoranda em Economia na Fa-
culdade de Ciências Económicas e Empresariais da 
USCompostela (2016-2018). Vogal do Conselho de 
Administração do Teatro Nacional de São João (des-
de Fev. 2018) com a responsabilidade do Pelouros 
de Planeamento e Controlo de Gestão e do Pelouro 
de Edifícios e Manutenção. Sócia fundadora e dire-
tora da Setepés (1998-2016).



Marketing para as Artes

Formadora Gilda Veloso

Datas e horário 
3, 5, 10, 12 e 17 dezembro 
19h30 às 22h30 

Duração 15 horas

Local Biblioteca Pública Municipal do Porto,  
Rua de D. João IV 17, Porto

Limite de participantes 20

A compreensão do público, das tendências e das 
ferramentas disponíveis para a definição de um 
plano de marketing adequado a projetos culturais 
revelam-se contextos de importâncias crescente 
na atualidade. Dando resposta a esta necessidade, 
o modulo formativo tem por objetivo desenvolver 
competências na área do marketing integrando uma 
componente teórica, baseada na apresentação e 
discussão de conceitos e metodologias, bem como 
a sua aplicação ao desenvolvimento de planos de 
marketing e à análise de estudo de casos.

PROGRAMA

1. Públicos da Cultura;

2. Marketing Estratégico;

3. O Marketing mix;

4. A arte/música/cultura como uma 
experiência de Branding;

5. Novas tendências, Tecnologia 
e Internacionalização.

GILDA VELOSO

Coordenadora de comunicação, marketing e desen-
volvimento da Casa da Música. Licenciada em Eco-
nomia pela Universidade do Porto, possui um MBA 
em Gestão de Empresas pela Porto Business School. 
Exerce funções como responsável pela comunica-
ção, marketing e desenvolvimento de públicos da 
Casa da Música. Detém os títulos de especialista em 
Marketing e Publicidade e em Turismo.



Ações em Lisboa 

Em parceria com



Gestão cultural  
e internacionalização 

Formador Rui Catarino

Datas e horário 
30 de setembro a 1 de outubro 
das 18h às 22h

Duração 8 horas

Local Teatro Nacional D. Maria II / Sala de Leitura 
Praça D. Pedro IV 1100-201 Lisboa

Limite de participantes 14

Nesta formação será abordada a internacionaliza-
ção nas suas diversas vertentes — produção, dis-
tribuição, financiamento e mediação —, ao mesmo 
tempo que se fará uma reflexão sobre as políticas 
culturais e a sua influência na internacionalização, 
os desafios legais e financeiros que se colocam às 
organizações e artistas e o impacto da globalização 
na gestão cultural.

RUI CATARINO

Licenciado em Economia pelo Instituto Superior 
de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa 
(2000), pós-graduado em Gestão Cultural nas Ci-
dades pela INDEG Business School/ISCTE (2004) e 
Fellow do DeVos Institute of Arts Management at the 
Kennedy Center, em Washington D.C., EUA (2008-
2009). Exerce desde 2016 as funções de vogal do 
conselho de administração do Teatro Nacional D. 
Maria II, E. P. E.. Gestor cultural com mais de 15 anos 
de experiência em organizações culturais como 
o São Luiz Teatro Municipal (gestor, 2005-2010), o 
OPART — Organismo de Produção Artística, E. P. E., 
a Fundação de Serralves e Guimarães 2012 Capital 
Europeia da. Integrou, como assessor, o Gabinete 
da Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de 
Lisboa (2004-2005) e o Gabinete do Secretário de 
Estado da Cultura do XIX Governo Constitucional 
(2013-2015).  É, desde 2005, quadro da EGEAC — 
Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação 
Cultural, E. M., e, desde 2007, Assistente Convidado 
da Escola Superior de Teatro e Cinema. 



Difusão internacional  
e organização de digressões

Formadora Magda Bizarro

Datas e horário 
7 e 8 de outubro 
das 18h às 22h

Duração 8 horas

Local Teatro Nacional D. Maria II / Sala de Leitura 
Praça D. Pedro IV 1100-201 Lisboa

Limite de participantes 14

Esta formação tem como objetivo fornecer ferra-
mentas práticas com vista à digressão internacional 
de espetáculos: princípios essenciais para se inicia-
rem contactos e aspetos importantes a ter em conta 
numa digressão; ferramentas para estabelecer um 
diálogo com um parceiro internacional e apresentar 
um projeto; identificação das principais organiza-
ções que promovem o networking e showcasing.

MAGDA BIZARRO

Graduada em Química pela Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, Magda Bizarro trabalhou 
no campo da investigação antes de iniciar o seu per-
curso nas artes. Após ter colaborado como produtora 
executiva com algumas companhias durante os anos 
90, Magda Bizarro criou em 2003 a companhia Mun-
do Perfeito em parceria com Tiago Rodrigues.Atual-
mente, assume o cargo de assessoria artística no 
Teatro Nacional D. Maria II. Estabeleceu-se como uma 
produtora criativa fazendo uma abordagem extrema-
mente abrangente da criação contemporânea. Além 
do seu trabalho no Mundo Perfeito, destaca-se no 
campo da fotografia. É uma fotógrafa premiada tendo 
também fotografado espetáculos de algumas com-
panhias nacionais e estrangeiras. Tem, também, co-
laborado como produtora com outros artistas, como 
o cineasta Tiago Guedes e o coreógrafo Rui Horta.



Legendagem e  
tradução de teatro

Formadora Anna Kasten

Datas e horário 
15 de outubro 
das 10h às 18h

Duração 8 horas

Local Teatro Nacional D. Maria II / Sala Garrett 
Praça D. Pedro IV 1100-201 Lisboa

Limite de participantes 20

Esta formação dotará os formandos dos conheci-
mentos necessários para a operação autónoma de 
legendas para teatro, uma ferramenta crucial para a 
área teatral, quer para fins de tradução, quer ao ní-
vel da acessibilidade. No final, os participantes terão 
oportunidade de trabalhar com um software profis-
sional, simulando a operação de legendas ao vivo.

Formação realizada em inglês.

ANNA KASTEN

Anna Kasten estudou dramaturgia em Leipzig (Ale-
manha) e concluiu o Doutoramento em Estudos Cul-
turais Europeus em Palermo (Itália). Trabalhou em 
diversos festivais de teatro e em coproduções inter-
nacionais, nas áreas de produção e dramaturgia, em 
Itália e na Alemanha. Fez inúmeras traduções, me-
diações culturais e interpretações entre estes dois 
países. Aliando a sua paixão por teatro e tradução, 
desde 2012 que Anna Kasten se tem especializado 
em legendagem de produções teatrais, em Berlim. 
Como cofundadora da companhia franco-germâni-
ca de legendagem Panthea, e como CEO da sua 
sede em Berlim, é responsável pela coordenação 
de produções de legendas, desenvolve e coordena 
sistemas de legendagem para reportórios, festivais 
e difusões de muitos teatros e companhias. 



Financiamento para  
a internacionalização

Formadora Pauline Legros

Datas e horário 
21 e 22 de outubro 
das 18h às 22h

Duração 8 horas

Local Teatro Nacional D. Maria II / Sala de Leitura 
Praça D. Pedro IV 1100-201 Lisboa

Limite de participantes 14

Se o financiamento para as artes performativas já é 
por si um desafio, projetar uma circulação interna-
cional parece muitas vezes uma missão impossível. 
Nesta formação, os participantes ficarão a conhecer 
as diferentes etapas para a angariação de financia-
mento para a internacionalização, identificação de 
potenciais parceiros e como chegar aos mesmos de 
forma incisiva e eficaz.

Formação realizada em inglês.

PAULINE LEGROS

Pauline Legros é consultora cultural independente. 
Depois de 10 anos de carreira em angariação de fun-
dos no meio das artes performativas, é especializa-
da em apoiar organizações movidas por uma missão 
a encontrar modelos de negócio sustentáveis e con-
sistentes com os seus objetivos artísticos.

Pauline Legros concluiu o mestrado em História 
Contemporânea, n’A Sorbonne (2005) e o curso em 
Gestão das Artes na Sciences Po Paris, em 2007. Co-
meçou a sua carreira em gestão das artes em Nova 
Iorque no Departamento de Patrocínios e Marketing 
da BAM (Brooklyn Academy of Music) e deu conti-
nuidade à sua experiência enquanto consultora de 
comunicação e angariação de fundos em Buenos 
Aires, na Ciudad Cultural Konex. Colaborou, também 
como consultora, para organizações sem fins lucra-
tivos no meio cultural, antes de começar a trabalhar 
para o Odéon-Theatre de l’Europe, em 2011. Pauli-
ne Legros é agora consultora de projetos culturais, 
especializada em modelos de negócios, desenvol-
vimento e inovação, em Lisboa. Leciona “Financia-
mento Cultural e Novos Modelos de Negócios” ao 
Mestrado de Relações Públicas, na Sciences Po Pa-
ris. Entre 2015 e 2018 foi membro do conselho admi-
nistrativo da French Fundraising Association (AFF).



Angariação de patrocínios  
e mecenato

Formadora Ana Pinto Gonçalves

Datas e horário 
28 e 29 de outubro 
das 18h às 22h

Duração 8 horas

Local Teatro Nacional D. Maria II / Sala de Leitura 
Praça D. Pedro IV 1100-201 Lisboa

Limite de participantes 14

Qual o caminho para a diversificação das fontes de 
financiamento? Como aumentar o peso das contri-
buições provenientes de patrocínios e mecenato no 
orçamento global?

Partindo de uma abordagem estratégica, esta for-
mação visa introduzir os participantes à atividade 
de patrocínios e mecenato, facultando-lhes o en-
quadramento e ferramentas necessárias para o seu 
desenvolvimento.

ANA PINTO GONÇALVES

Responsável de financiamentos e parcerias na área 
cultural, é formada em Ciências da Comunicação. 
Iniciou o seu percurso na área do financiamento pri-
vado na Federação Portuguesa de Futebol. Colabo-
rou no IndieLisboa de 2009 a 2012 como diretora 
de comunicação e marketing. É fotógrafa amadora, 
leitora compulsiva e consumidora inveterada de 
produtos culturais.



Calendário LEGENDA   AÇÕES EM LISBOA      AÇÕES A NORTE

setembro 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30
GESTÃO CULTURAL 
E INTERNACIO
NALIZAÇÃO
Rui Catarino

outubro 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO

1
GESTÃO CULTURAL 
E INTERNACIO
NALIZAÇÃO
Rui Catarino

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15

LEGENDAGEM... 
Anna Kasten

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

novembro 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
GESTÃO FINANCEIRA PARA  
ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICAS
Susana Marques

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

dezembro 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO

1

2 3
MARKETING 
PARA AS ARTES
Gilda Veloso

4 5
MARKETING 
PARA AS ARTES
Gilda Veloso

6 7 8

9 10
MARKETING 
PARA AS ARTES
Gilda Veloso

11 12
MARKETING 
PARA AS ARTES
Gilda Veloso

13 14 15

16 17
MARKETING 
PARA AS ARTES
Gilda Veloso

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

GESTÃO FINANCEIRA ...
Susana Marques

ASPETOS DE GESTÃO ...
Vânia Rodrigues

ANGARIAÇÃO DE PATROCÍNIOS ...
Ana Pinto Gonçalves

FINANCIAMENTO PARA  
A INTERNACIONALIZAÇÃO
Pauline Legros

DIFUSÃO INTERNACIONAL...
Magda Bizarro

ASPETOS DE GESTÃO ...
Vânia Rodrigues



www.fundacaogda.pt


