plano de
normalização
DIVISÃO DE
CULTURA
2020

citsóngaid

Foi concretizado um levantamento de falta de pagamentos para
se proceder aos mesmos com urgência e os planos de
pagamento de subsídios encontram-se em vigor.
Estão a ser desenvolvidas medidas de apoio às artes através do
cumprimento dos protocolos, contratação de artistas no âmbito
do Setúbal em Casa com Arte e Dentro de Casa, além da criação
de open call para artistas.
Apoio institucional a candidaturas (Cartas de recomendação)
Preparação de eventos alternativos a adaptar ao espaço público

investimento

citsóngaid

Os funcionários que se encontram em regime de
teletrabalho, desenvolvem reuniões semanais, em
video conferência, com a Chefe de Divisão
Envio de report do trabalho semanal
Estão a desenvolver inventário dos equipamentos e
necessidades futuras.
É solicitado aos coordenadores que mantenham
contato com todos os funcionários passando a
informação necessária para estarem a par das
decisões, bem como com os parceiros e
protocolados, desafiando-os também a integrar a
atividade desenvolvida.

COMUNICAÇÃO COM A EQUIPA
E COMUNIDADE

NOVAS FORMAS DE PROGRAMAR
A Divisão da Cultura encontra-se a desenvolver
programação regular online com as rubricas
Setúbal em Casa com Arte e Dentro de Casa da
Casa da Cultura (conta com 243 ações já
desenvolvidas ou programadas até ao final do mês
de maio).
Reagendamento da programação dos
equipamentos culturais e dos grandes ciclos para o
último quadrimestre do ano.
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OBJETIVOS DO PLANO
Adaptar os serviços e horários dos funcionários de forma gradual à atividade regular e normal do serviço
(intercalar teletrabalho com idas regulares aos equipamentos e de acordo com as necessidades de programação a
partir do término do Estado de Emergência)
Desenvolver mecanismos para a abertura regular dos equipamentos culturais mantendo medidas
preventivas, quer para os trabalhadores, assistência e artistas
Apostar na programação no espaço público a partir da segunda quinzena de junho, sendo a mesma
descentralizada por todo o concelho e para pequenos aglomerados de público: Fado em Setúbal, Cinema
na Rua, Artes Performativas, Opera na Rua, Festa do Teatro, etc...
Incentivar a criação artística criando mecanismos e disponibilizando instrumentos que potenciem a
sustentabilidade dos artistas locais (ex. gravações no estúdio da casa da cultura e gravações de vídeos na sala
Jose Afonso gratuitamente, utilização da Gráfica com equipamento audiovisual)

Trabalho em jornada
continua ou intercalar com
teletrabalho

CRONOGRAMA

Em funcionamento mas
encerrado ao publico ou de
forma parcial

MAIO
SETOR DE PROMOÇÃO CULTURAL,
ASSOCIATIVISMO E LOGISTICA

FORUM MUNICIPAL LUISA TODI

CASA DA CULTURA

CINEMA CHARLOT

GRÁFICA

Abertura ao público com lotação
reduzida na sala de espectaculos

JUNHO

JULHO

A funcionar em pleno (?)

AGOSTO

SETEMBRO

sotneve / sotejorp

Assegurar aos agentes culturais o compromisso de reagendamento dos espetáculos já
divulgados publicamente ou aprovados superiormente.
Manter o pagamento a artistas e entidades culturais com as quais a autarquia desenvolveu
declaração de compromisso e agendou projetos para desenvolver em 2020, sendo que terão
de desenvolver os mesmos até 90 dias após o término do Estado de Emergência.
Alargar o sistema de apoio a agentes e entidades do setor cultural que atualmente não estejam
abrangidos por apoios municipais, através do projeto Setúbal em Casa com Arte e programação
regular da Casa da Cultura | Dentro de Casa ou Open Call temáticos.

sotneve / sotejorp

Manter os compromissos estabelecidos com as entidades organizadoras que tenham sido
forçadas a adiar eventos ou iniciativas previstas até ao fim do mês de junho e entendam adiar as
mesmas, podendo ser solicitada uma extensão de um ano a partir da data de término do projeto
original.
Aposta na programação no espaço público a partir da segunda quinzena de junho, sendo a mesma
descentralizada por todo o concelho e para pequenos aglomerados de público , através de eventos
"sobre rodas" ou carros de som, ou ocupação de largos de fácil controlo de público (ex. Largo do
Sapalinho).
Aposta em fashmob /show cases inesperados (podemos comunicar que existe um evento cultural
em determinado sitio sem dar mais informação: grupos de dança acompanhados com carro de
som, atividades de artes circenses, etc...)

sotneve / sotejorp

Reagendamento/Cancelamento de projetos que integram as Grandes Ciclos de
programação
Setúbal Fashion Weekend | para já em suspenso. Decidir em agosto se acontece no ultimo
trimestre do ano | impacto junto do comercio local
Setúbal na Rua, Cultura em Movimento | 15 de junho até 30 de setembro | readaptar modelo
com palco móvel, carro de som, flashmob e streaming ou emissão online
16º Festival de Bandas Filarmónicas | equacionar para o último trimestre no Fórum Municipal
Luísa Todi
Mostra de Artes Performativas | 03 a 09 de julho | repensar modelo utilizando a Gráfica
para transmissão em directo e com limitação de publico (lotação até 50 pessoas) e desenvolver
alguns espetáculos em praças fechadas
Grande Filarmónica | A equacionar. Temos data no FMLT em outubro.
Festival de Música de Setúbal | 16 a 22 de novembro (nova data)
Marchas Populares |Passa para 2021

sotneve / sotejor

Reagendamento/Cancelamento de projectos que integram as Grandes Ciclos de
programação
Dança Oriental e as 1001 Noites | A equacionar
Cantofest | Festival de ópera | 25 a 31 de julho (reformular modelo com apresentação
streaming e concertos em praças controladas) | Aguardamos até 30 de maio
Festa do Teatro | 21 a 30 de agosto | Decisão a tomar em junho sobre o modelo a
adoptar
Eurovision | 28 e 29 de agosto | cancelado, assinalamos online
Comemorações Bocageanas | 13, 14 e 15 de setembro (Concerto de Tito Paris)|avaliar
EXIB | setembro (avaliar)
Portugal a Dançar |18, 19 e 20 de setembro (SFPA)
Soam as Guitarras | 25, 26 e 27 de setembro (inclui contratação de Dead Combo)
250 anos Bethoveen | 30 de setembro, 1 e 4 de outubro no FMLT | OML
Festa da ilustração | 1 a 31 outubro | realocamos os concertos Manel Cruz,
JP Simões para a Gráfica
Film Fest | 8 a 16 de outubro
Festival Colina | Festival de Artes Alternativas | 28 e 29 de novembro na Gráfica

novas formas de programação
CASA DA CULTURA
Abertura ao público em junho : apenas o piso 0.
O acesso aos pisos 1 e 2 estarão reservados aos técnicos da Casa e a elementos da Associações
residentes . A galeria e a sala da Ilustração estarão abertas ao público, mas com lotação limitada.
(Inaugurações apenas com artista curador, CMS - visita em streaming)
Horário adaptado (até final de junho) | 3ª a Domingo, das 10:00 às 20:00
Horário normal (de julho a setembro) | 3ª, 4ª, 5ª e domingo, das 10:00 às 20:00 e 6ª e
sábado, das 10:00 às 22:00 | Jornada continua intercalando com teletrabalho
Fora de Casa (Casa da Cultura) | 1 de julho até 30 de setembro
Serão programadas, ainda, algumas atividades para a rua (Frente à Casa, Largo do Sapalinho).
Apoio às artes | Disponibilizar serviços de gravação e salas com as devidas limitações e numero de
pessoas a envolver

novas formas de programação Fórum
Municipal Luisa Todi
Em traços gerais
Abertura do espaço com especiais cuidados
Uso obrigatório de máscaras no espaço
Evitar orquestras, tunas ou grandes aglomerados em palco
Lotação da sala (distanciamento entre 2 lugares e intercalar fila - 128 lugares)
Junho e Julho

Jullho e Agosto

Abertura da bilheteira com horário reduzido
Equipa técnica: turnos reduzidos com regresso parcial
da operação com trabalhos de manutenção
Limpeza: ajustado às necessidades
Retomar Cinema - Lauro António
Acolher espetáculos de menor dimensão que estavam
programados (com músicos a solo ou dueto, bailarinos
a solo, stand up...)

Limpezas gerais ( 20 de julho a 17 de agosto)
18 de agosto: Regime de normal funcionamento
com preparação para a abertura em setembro
Após avaliação da realização da Festa do Teatro
as datas e horários serão novamente ajustados.

novas formas de programação
Fórum Municipal Luisa Todi
ONLINE | DIRETOS
Dinamizar as redes sociais do Forum Municipal Luísa Todi
Transmitir espectáculos filmados no Fórum Municipal Luísa Todi
Desenvolver alguns eventos no Forúm mas que sejam assistidos a partir de Casa (idêntico à
Fundação C. Gulbenkian e Casa da Música)

novas formas de programação
Cinema Charlot
Programação regular de cinema apartir de junho – Todos os dias às 21h30; quintas e sextas-feiras também às 18h00
Funcionários em situação de transição de confinamento, estabelecimento de uma escala presencial composta por um
projeccionista, uma bilheteira e uma assistente.
Programação lotação máxima de 50 pessoas com lugares marcados e que cumpram o distanciamento social, com
obrigatoriedade de uso de máscaras
Importante assinalar os 20 anos de existência | reformular programa adaptando-o às redes sociais e plataformas online
Até setembro limitar a programação apenas à área do cinema.

novas formas de programação

Gráfica- Centro de Criação Artística
Retomar intervenções no equipamento| Importante para acolher vários espetáculos que estavam programados para
a Casa da Cultura e intervenções de Rua
Retomar as residências artísticas no espaço partir de julho.
Garantir limpeza regular e com profundidade após o término de cada iniciativa
Lotação limitada e utilização restrita
Espaço de apoio à criação com disponibilidade de equipamento.
Julho:
MAPS – Mostra de artes Performativas
Setembro:
Cinema alternativo e acolhimento de residências artísticas
Outubro:
Festa da Ilustração com concertos adiados da Casa da Cultura e FMLT (ex. Manel Cruz, JP Simões)
Film Fest – Festival de Cinema Musicado ao Vivo
Festival Micro-Sons – concertos adiados da Casa da Cultura, ou previstos para o espaço público com cantoautores
Novembro:
Festival Colina – Festival de Artes Alternativas

