
JOVENS E ACESSIBILIDADE

SENSORIAL E INTELECTUAL AO PATRIMÓNIO CULTURAL

casos de estudo inspiradores

15 e 23 de JUNHO 2021

SEMINÁRIOS



I. Apresentação

O tema da acessibilidade ocupa, de forma crescente, as agendas das políticas culturais

europeias. Tendo partido e continuando a estar centradas numa acessibilidade

eminentemente sensorial, as discussões e os projectos sobre este tema materializam

uma discriminação positiva das comunidades que, por diferentes motivos, não podem

experimentar o património cultural sem um apoio de diversa natureza em matéria de

acessibilidade sensorial: visão, audição, mobilidade e, ainda, défice cognitivo de algum

tipo são assim especialmente atendidos nestas situações.

Já no campo da acessibilidade intelectual, o trabalho empreendido é ainda

relativamente incipiente. De facto, trata-se de um trabalho mais difícil do ponto de

vista de mentalidades uma vez que obriga ao reconhecimento efectivo e à assunção de

direitos de compreensão e desfrute por parte de todos, mesmo daqueles que não

apresentam qualquer deficiência sensorial mas que, por circunstâncias de vida, não

detêm efectivamente as ferramentas necessárias para usufruir do património cultural

como legitimamente têm direito.

Esta incapacidade de assunção por parte dos agentes do património cultural é

particularmente evidente quando nos referimos a um público desprezado pelas

políticas do Património Cultural, resguardadas no preconceito da hipotética falta de

interesse congénita da parte desta audiência: falamos dos jovens, aqui entendidos de

acordo com a definição das Nações Unidas - dos 15 aos 24 anos de idade.

O projecto Herit-Us, co-financiado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia e

desenvolvido numa parceria entre Portugal, Itália, Áustria e Espanha, procura

desenvolver e implementar competências operacionais junto dos agentes do

Património Cultural por forma a capacitá-los para agir junto deste público-alvo,

atendendo aos dois tipos de acessibilidades acima mencionados.



Desta forma, o projecto promove os Seminários Jovens E Acessibilidade sensorial e

intelectual ao Património Cultural - casos de estudo inspiradores, nos dias 15 e 23 de

Junho, entre as 14h e as 16h, com a presença de projectos e entidades com experiência

no tema da acessibilidade, com capacidade de chegar ao público-alvo jovem.

Os Seminários dividem-se entre formas artísticas e eventos culturais de fôlego,

abarcando Música, Dança, Cinema, Fotografia, Artes Performativas, Tradições e

Interculturalidade.

II. Enquadramento

Os Seminários Jovens e Acessibilidade sensorial e intelectual ao Património Cultural:

casos de estudo inspiradores ocorrem no âmbito da programação da AR&PA - Bienal

Ibérica de Património Cultural 2021, uma das quatro Feiras fundadoras da Rede

Europeia de Feiras do Património – a HERIFAIRS. A HERIFAIRS é a primeira e única

plataforma operacional de intercâmbio e desenvolvimento entre as feiras de maior

prestígio em conservação, restauro e valorização do património cultural na Europa,

com uma cooperação aberta com outras feiras e eventos internacionais no mundo. 

III. Programa

https://www.bienalarpa.pt/
https://www.bienalarpa.pt/
https://www.herifairs.eu/fairs/


SEMINÁRIO #1

15 de Junho | 14h-15h15

Acessibilidade e Jovens: Formas artísticas na promoção da acessibilidade sensorial e

intelectual junto dos jovens

Convidados:

Martim Sousa Tavares | Música

Helena Inverno | Cinema e Fotografia

Moderação de Catarina Valença Gonçalves [Spira - revitalização patrimonial]

SEMINÁRIO #2

23 de Junho | 14h-16h

Acessibilidade e Jovens: Eventos culturais na promoção da acessibilidade sensorial e

intelectual junto dos jovens

Convidados:

Festival Tremor | Luís Banrezes [direcção artística]

Festival “Há Festa na Aldeia” | Teresa Pouzada [direcção da ATA]

Festival Planalto | Luís André Sá [direcção artística e programação]

Moderação de Catarina Valença Gonçalves [Spira - revitalização patrimonial]

Os seminários terão tradução simultânea em Língua Gestual Portuguesa.

Inscrição através dos links:

15 Junho: https://zoom.us/webinar/register/WN_8Xs1jkFDTES2fDQaopQ_3w

23 Junho: https://zoom.us/webinar/register/WN_uWOxLCRWRBW-sId9fslTCQ

Promoção: Produção:

Herit-Us / Europa Criativa e Spira – revitalização patrimonial Spira - revitalização patrimonial

patrimonio.pt@spira.pt

https://zoom.us/webinar/register/WN_8Xs1jkFDTES2fDQaopQ_3w
https://zoom.us/webinar/register/WN_uWOxLCRWRBW-sId9fslTCQ
mailto:patrimonio.pt@spira.pt

