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Nota de Apresentação

 No actual debate sobre a gestão da diversidade em metrópoles com  
elevados volumes de população imigrante, a questão da diversidade cultural tem tido pouco 
destaque sendo frequentemente colocada em segundo plano. No entanto, recentemente a  
interculturalidade tem sido reconhecida como um elemento cada vez mais presente 
nas sociedades actuais, nomeadamente nas capitais europeias, por via dos movimentos  
migratórios. Tem igualmente havido uma tomada de consciência de que aquele elemento 
é um veículo para a inclusão social dos imigrantes, promovendo o diálogo e a partilha de 
conhecimentos entre a população nativa e as comunidades imigrantes.
 Este relatório sobre as políticas culturais, em contexto de diversidade, na cidade de  
Lisboa foi elaborado no âmbito do projecto Cities cultural policies in the context of immigrant  
related diversity: towards a Mediterranean approach, financiado pela Fundação Anna Lindh, 
(Referência ALF/CFP/2010/ST2/105), e coordenado pelo GRITIM (Grupo de Investigação  
Interdisciplinar em Imigração), da Universidade Pompeu Fabra, Barcelona.
 O projecto “As políticas culturais nas cidades em contexto de diversidade da  
população imigrante: rumo a uma abordagem do Mediterrâneo” (no original “Cities  
Cultural Policies in the context of immigrant-related diversity: Towards a Mediterranean 
approach”) surge no contexto da reflexão de como as cidades podem orientar e conceber as 
suas políticas culturais em termos da diversidade e da dimensão social da sua população cada 
vez mais heterogénea.
 Tendo em conta as políticas culturais de cada cidade, foram escolhidas três áreas  
específicas como objecto de pesquisa: as festividades anuais, o Museu da Cidade e as  
bibliotecas municipais.
 Dadas as especificidades da diversidade cultural na região Euro-Mediterrânica, o  
projecto abrangeu quatro cidades que constituem casos de estudo analisados por equipas 
do meio académico: Barcelona, Tel Aviv, Oran e Lisboa. A coordenação do projecto foi da  
responsabilidade do Professor Ricard Zapata-Barrero, da Universidade Pompeu  
Fabra em Barcelona (Departamento de Ciência Política e Social e Grupo de Investigação  
Interdisciplinar em Imigração - GRITIM). Em Tel Aviv, o Professor Haim Yacobi, do  
Departamento de Política e Governo da Universidade Ben Gurion assegurou a coordenação, 
ao passo que a equipa argelina foi dirigida pelo Professor Omar Benbekhti da Faculdade 
de Ciências Sociais da Universidade de Oran. A equipa portuguesa foi coordenada pela  
Professora Maria Lucinda Fonseca, do Centro de Estudos Geográficos do Instituto de 
Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.
 Tendo como base as boas práticas identificadas em cada cidade, o objectivo  
principal deste projecto foi a redacção de recomendações e sugestões de políticas culturais, 
bem como a apresentação de contributos para a definição de “cultura da diversidade” na 
região do Mediterrâneo.
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Introdução

 Nas últimas três décadas, a imigração tem vindo a marcar profundamente a  
paisagem de Lisboa. Até o final da década de 1980 a maioria dos imigrantes em Portugal, 
e em particular na cidade de Lisboa, era proveniente das ex-colónias portuguesas em Áfri-
ca (principalmente de Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau). Nos últimos anos a composição 
da população da cidade sofreu uma transformação como consequência do número cres-
cente de imigrantes que chegaram de diferentes partes do mundo, nomeadamente da Eu-
ropa de Leste (Ucrânia, Roménia e Moldávia), China, Bangladesh, África Subsaariana, Brasil, 
etc. No entanto, e até muito recentemente, esta realidade não se tem reflectido nas políti-
cas culturais de Lisboa, as quais têm sido deixadas à margem do debate sobre a gestão da  
diversidade como factor resultante da imigração que caracteriza a cidade. 
 Neste relatório é apresentada uma reflexão sobre o papel da cultura na gestão da cres-
cente diversidade étnica na cidade de Lisboa, analisando três áreas de intervenção política: as 
bibliotecas municipais, as festividades e o Museu da Cidade.
 O relatório está estruturado em três partes. Na primeira faz-se uma breve  
apresentação da história da imigração na cidade de Lisboa e dos seus efeitos na diversidade da  
população da capital, seguida de uma descrição dos recentes desenvolvimentos nas políticas 
culturais de Lisboa. Na segunda parte descrevem-se as três áreas de intervenção política atrás  
mencionadas, salientando-se o momento a partir do qual a diversidade passou a fazer 
parte do discurso político, no âmbito das políticas culturais da cidade de Lisboa. Tendo em 
conta a gestão da diversidade cultural, e procurando identificar inovações ao nível político 
e de boas práticas, apresentam-se as principais iniciativas e planos de acção para os três  
domínios em análise. Na terceira parte analisam-se as perspectivas dos dirigentes dos depar-
tamentos da Câmara Municipal de Lisboa, identificados como elementos pertinentes para o  
desenvolvimento das políticas culturais da cidade e inclusão da diversidade no discurso político,  
considerando as três áreas de intervenção política seleccionadas. Estas visões foram  
cruzadas com a avaliação das políticas culturais por parte de alguns líderes de  
colectividades locais, de associações de imigrantes e ainda de representantes de out-
ras instituições que têm desenvolvido projectos em parceria ou com o apoio de diferentes  
departamentos camarários.
 Finalmente, apresentam-se algumas notas conclusivas e recomendações políticas.
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PARTE 1: Breve apresentação da cidade de Lisboa

1.1. Padrões de diversidade em Lisboa 

1.1.1. Breve historial da cidade de Lisboa 

 Lisboa, que foi ao longo de mais de cinco séculos capital de um império de base  
colonial, tem uma longa experiência de convívio e conflito entre conquistadores e conquistados. 
Os vestígios arqueológicos testemunham a integração de Lisboa nas rotas comerciais dos  
fenícios e gregos. Estrabão relata a presença romana e as tentativas de incursões bárbaras, ao 
passo que Idácio, bispo de Chaves, na sua Crónica, se refere à tomada de Lisboa pelo rei dos 
Suevos, em 469. No terceiro quartel do século VI, Lisboa já estaria sob o domínio visigótico 
e no ano de 714 foi tomada pelos Mouros. Quatro séculos mais tarde, em 1147, D. Afonso 
Henriques, apoiado por cruzados germânicos, reconquistou-a ao Reino Islâmico de Badajoz. 
 Apesar de os guerreiros vindos das ilhas britânicas e dos territórios ribeirinhos do 
Mar do Norte terem atraído conterrâneos para cultivar os campos e trabalhar no comércio,  
artesanato e serviços, havia necessidade de mais gente. O monarca português garantiu  
protecção aos muçulmanos (designados mouros forros) que permaneceram na cidade,  
concentrados num arrabalde edificado no lugar da actual Mouraria. Igualmente  
importantes foram as comunidades judaicas que já durante o domínio muçulmano,  
deram um contributo essencial para o florescimento da economia urbana de Lisboa  
(Fonseca, 2008).
 A capital portuguesa torna-se assim uma cidade cosmopolita, procurada por  
mercadores e navegantes do Mediterrâneo ao Mar Báltico, sendo descrita pelo cronista Fernão 
Lopes como “grande cidade de muitas e desvairadas gentes”:
 “Havia também em Lisboa residentes de muitas terras, não em uma só casa, mas 
em muitas casas cada uma de sua nação, assim como Genoveses e Prazentins e Lombardos 
e Catalães de Aragão e de Maiorca e Milaneses e Corsins e Biscainhos e outros de outras 
nações a quem os reis davam privilégios e liberdades, sentindo-o de seu serviço e proveito”  .
 A instituição da Inquisição (século XVI) e a consequente expulsão dos judeus e mouros 
que não aderissem ao cristianismo, pôs fim ao desenvolvimento de uma sociedade rica e  
diversificada no convívio multicultural e marcou o início de um período de intolerância e  
obscurantismo, com consequências muito penalizadoras para o progresso da cidade e do País.
 Nos  séculos seguintes, as viagens marítimas e o comércio ultramarino proporcionaram 
uma grande abertura de Lisboa aos contactos com outros povos e culturas, embora Portugal 
se fosse tornando cada vez mais periférico no contexto europeu e do mundo desenvolvido. 
Entre os séculos XV e XVII foi particularmente relevante a vinda para Lisboa de um  
elevado número de escravos africanos, estimando-se que no período da dominação filipina, 
dos séculos seguintes, não só pela abolição da escravatura na metrópole e consequente 
aumento da sua venda para o Brasil, mas também através de uniões matrimoniais com a

......................................................................................................... 

   Fernão Lopes – Crónica de El-rei D. Fernando, citado por Pereira, 1994, p. 93.

1

1
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população branca (Lahon, 1999; Tinhorão, 1988).
 Como noutras potências coloniais europeias, só depois da independência das colónias  
portuguesas de África (1975), Lisboa vai reflectir o facto de ter sido capital de um  
Império Colonial: com a imigração de cidadãos portugueses residentes nessas  
colónias, muitos de origem europeia, mas um número elevado de Africanos (sobretudo 
de Angola, Moçambique e Cabo Verde) e também de indianos, vindos de Moçambique.
 Até ao início dos anos 1970, Portugal era essencialmente um país de emigração, com  
intensos movimentos internos, essencialmente entre as regiões do interior e as áreas  
litorais, e das regiões rurais para as grandes cidades. As crescentes necessidades de  
mão-de-obra pouco qualificada em áreas urbanas e a procura de melhores condições de 
vida pelos indivíduos até então residentes nas áreas rurais, foram as principais razões para 
o surgimento deste movimento migratório interno. A imigração em Portugal, até ao final da 
década de 1960, era irrelevante e durante esta década, a população estrangeira residente em 
Portugal representava 0,3% da população total - menos de 30.000 habitantes (Fonseca et al., 
2008). 
 No final da década de sessenta do século passado, os efeitos cumulativos da  
emigração europeia e a expansão urbana e industrial da cidade criaram oportunidades de 
emprego na construção e nos serviços pouco qualificados para os imigrantes de Cabo Verde. 
Contudo, o crescimento da imigração para Lisboa começou a ganhar visibilidade apenas a 
partir de meados dos anos oitenta (Fonseca, 2002, p.50).
 Na cidade de Lisboa, em menos de duas décadas, o número de cidadãos  
estrangeiros mais do que triplicou, evoluindo de 12.078 para 44.548 e aumentando o seu peso  
percentual na população total de 1,8% para 9,2% (Fig. 1). É interessante notar que, entre 1991 
e 2001, se verificou uma acentuada suburbanização da população estrangeira, acompanhando 
a tendência observada para a população portuguesa. Contudo, entre 2001 e 2009,  
verificou-se o oposto, registando-se um aumento do peso percentual dos imigrantes  
residentes na cidade de Lisboa relativamente ao total dos que vivem na Área Metropolitana 
(Fig. 1). 
 Como se pode ver na figura 2, entre 1981 e 2009, a cidade perdeu 328.053  
habitantes (-40,61%) enquanto os restantes concelhos da Área Metropolitana registaram um 
aumento de 656.876 residentes (38,8%). Esta evolução está associada à redução da oferta de 
habitação e terciarização da área central da cidade de Lisboa, e à expansão do crescimento 
urbano para os concelhos periféricos, dando origem à terceira maior região urbano-
metropolitana da Península Ibérica, com um total de 2.830.867, ou seja, 27,9% dos habitantes 
de Portugal continental (Fig. 2).
 A diminuição da população da capital portuguesa foi acompanhada por um  
acentuado envelhecimento dos seus habitantes, bastante superior ao da Área  
Metropolitana e do País, verificando-se que em, 2001, a percentagem de população com 
65 e mais anos de idade representava cerca de um quarto do total dos seus residentes.



MIGRARE  WORKING PAPER

         
10

Fig. 1 – Evolução do nº de residentes estrangeiros na cidade de Lisboa  
e na Área Metropolitana de Lisboa (%) 

Fonte: Censos 2001 e 1991; SEF, 2009.

Fig. 2 – Evolução da População residente na cidade de Lisboa  
e na Área Metropolitana de Lisboa, 1981-2001 

 
Fonte: INE – Censos (1981, 1991, 2001); estimativas da população 2009.
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Tabela 1 – Evolução da população da cidade de Lisboa, segundo os principais grupos de nacionalidades  

(1991-2009)

Fonte: INE – Censos (1981, 1991, 2001); estimativas da população 2009 (cálculos próprios).

 A perda de população tem afectado sobretudo a coroa central da cidade, mas entre 
1991 e 2001 estendeu-se à maior parte do território de Lisboa, verificando-se que apenas 4 
das 53 freguesias urbanas registaram uma evolução demográfica positiva. Entre estas, apenas 
uma se localiza no centro histórico.
 Contrariando esta tendência, o aumento do número de imigrantes residentes em  
Lisboa constitui um importante factor de revitalização demográfica da cidade, contribuindo 
para atenuar os efeitos do declínio e do envelhecimento demográfico que se tem verificado 
nas últimas três décadas, nomeadamente nas margens do centro histórico de Lisboa  
(Tabela 1).
 Em 1981 a imigração de origem africana representava 44% dos estrangeiros  
residentes em Portugal (em comparação com 1,5% em 1960). Até ao final da década 
de 1980 a maioria dos imigrantes em Portugal, e na cidade de Lisboa, era proveniente 
dos países lusófonos. Este facto é largamente explicado pela proximidade cultural e  
linguística entre as suas ex-colónias africanas e Portugal, bem como pelo processo de desco- 
lonização que entretanto se verificou. No final dos anos 1990 e no seguimento da aplicação de  
políticas menos restritivas por parte da União Europeia (UE) no que concerne às  
migrações, a escassez de empregos pouco qualificados nos países da Europa Setentrional e 
Central, provocou uma nova onda migratória dos países da Europa Central e Oriental, que  
tradicionalmente imigravam para a Europa Central e do Norte, para os países do Sul da Europa, 
onde existia grande necessidade de mão de obra pouco qualificada em sectores como a 
construção civil e os serviços domésticos. A maioria destes imigrantes era originária da Ucrânia, 
Rússia, Bulgária (países eslavos) e da Roménia e Moldávia (o chamado “Leste Latino”). Os 
ucranianos representam o maior grupo que se instalou nas principais cidades portuguesas, 
com especial ênfase na área de Lisboa (Baganha e Fonseca, 2004; Fonseca e Malheiros, 2003;  
Fonseca, 2008).

Principais	  grupos	  de	  

nacionalidades	  

1991-‐2001	   2001-‐2009	  

	   %	   %	  

Total	   -‐16,5	   -‐14,1	  

Cidadãos	  estrangeiros	   73,4	   130,9	  

EU	  –	  15	   16,8	   15,2	  

Outros	  Europeus	   61,7	   2734,4	  

PALOP	   67,5	   23,13	  

Brasil	   107,4	   382,0	  

Ásia	   340,8	   314,0	  
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 Esta nova onda de imigrantes colocou inovadores desafios e dificuldades 
relativamente à sua integração na sociedade portuguesa, nomeadamente a barreira da  
língua e o aumento de estrangeiros sem documentos legais.
 Por volta de 2003, verificou-se uma diminuição na imigração com origem na Europa 
de Leste, ao contrário do que ocorreu com os imigrantes provenientes do Brasil e da Ásia  
(incluindo Índia e China), cujo aumento significativo foi bastante perceptível na caracterização 
da população de Lisboa. De facto, entre 2001 e 2009, o número de cidadãos estrangeiros 
em Lisboa cresceu cerca de 130%, tendo este aumento sido essencialmente resultante do  
incremento de entradas de imigrantes do Brasil, da Ásia e de outros países europeus (fora da 
UE15).
 O aumento da presença de estrangeiros na capital portuguesa foi acompanhado 
pela diversificação das suas origens geográficas e socioculturais. Em 2009, segundo os  
registos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), os cidadãos estrangeiros  
documentados residentes na cidade de Lisboa, repartiam-se por cento e  
quarenta e sete nacionalidades. As nacionalidades mais numerosas eram os brasileiros,  
cabo-verdianos e chineses (Fig. 3). Embora muitos imigrantes dos países africanos de Língua  
Portuguesa (PALOP) e seus descendentes já tenham adquirido a nacionalidade portuguesa, em  
Dezembro de 2009, os cidadãos nacionais daqueles países representavam 21% dos  
estrangeiros documentados registados no concelho de Lisboa. Entre os restantes  
grupos salientam-se os cidadãos da UE15 (11%), da Europa de Leste e do Bloco de Leste,  
especialmente da Roménia e Ucrânia, e de países asiáticos (China, Índia, Bangladesh 
e Paquistão). Os imigrantes da região do Mediterrâneo constituem apenas um grupo  
marginal, no total da população estrangeira residente em Lisboa, sendo os marroquinos e os 
egípcios os únicos grupos com mais de cem efectivos (140 e 127, respectivamente).

Fig. 3 – Estrangeiros documentados, residentes na cidade de Lisboa, segundo as principais nacionalidades, 

2009 

Fonte: SEF, 2010.
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 Não podemos ignorar, no entanto, o número de imigrantes indocumentados que vivem 
em Lisboa e que não são visíveis nos dados oficiais. Apesar da mais recente lei da imigração 
(Decreto Lei 23/2007, de 4 de Julho) ter previsto oportunidades de regularização dos imigrantes 
em situação irregular, mediante o cumprimento de um conjunto de condições determinadas, 
vários estudos têm referido a existência de um número substancial de migrantes que 
permanecem em território nacional após a caducidade da sua documentação ou que nunca 
possuíram uma autorização de residência. Este problema é particularmente sentido entre a 
comunidade brasileira (Fonseca e Goracci et al., 2007).
 A análise da integração socioeconómica das comunidades imigrantes na cidade de 
Lisboa revela um grau relevante de diversidade, resultante do nível de cultura e educação de 
cada indivíduo, considerando as suas raízes em termos de tradições, cultura do país de origem 
e as oportunidades de emprego que encontra na capital.
 Apesar de constituirem os grupos de estrangeiros com maior tempo de permanência 
no país, as comunidades africanas apresentam um elevado número de indivíduos com um 
baixo nível salarial e reduzidas qualificações. Os indivíduos dessas comunidades podem 
ser predominantemente encontrados a trabalhar nos sectores de construção civil, serviços 
pessoais e empresas de limpeza. É uma realidade que estão ainda a experienciar dificuldades 
na sua integração no mercado de trabalho nacional, o que se repercute numa inclusão social 
enfraquecida e pouco profunda, mesmo para os imigrantes de segunda geração.
 No que se refere aos imigrantes de origem asiática, focando-nos essencialmente nas 
comunidades chinesas, indianas e paquistanesas, tendem a trabalhar no comércio (vendas de 
produtos étnicos e não só) e nos serviços, entre os quais se salienta a restauração.
 Por outro lado, a comunidade brasileira apresenta um padrão mais diversificado: 
desde profissionais com elevadas qualificações, até indivíduos empregados em trabalhos 
semi-qualificados e de baixas qualificações, distribuídos por diversos sectores de actividade, 
com especial enfoque n sector terciário e da construção.
 Por seu turno, os imigrantes originários da Europa de Leste, embora apresentando 
na maioria das vezes maiores qualificações académicas e profissionais, quando comparados 
com outros grupos de imigrantes considerados nesta pesquisa, estão também empregados 
em trabalhos semi-qualificados, em sectores como a indústria transformadora, construção e 
serviços domésticos (Fonseca, 2008, Fonseca et al., 2005; Malheiros e Vala, 2004).
 No que se refere à distribuição dos imigrantes pelas diferentes áreas da cidade, Fonseca 
e Silva (2010), com base na cartografia da percentagem de estrangeiros e dos cidadãos com 
dupla nacionalidade, segundo as secções estatísticas das freguesias de Lisboa, constataram 
uma dispersão bastante grande dos imigrantes e seus descendentes por todo o território 
municipal, ainda que se verifiquem concentrações mais elevadas nalgumas freguesias da 
periferia Norte do concelho, com especial destaque para os bairros sociais das freguesias da 
Charneca, Ameixoeira, Lumiar, Carnide (Fig. 4). Esta presença mais acentuada é também visível 
no vale de Chelas (freguesia de Marvila), no Restelo e Belém (freguesia de S. Francisco Xavier 
e Santa Maria de Belém) e ainda nas freguesias envolventes do centro histórico. Fora destas 
áreas destaca-se ainda o eixo junto à linha de caminho de ferro, nas freguesias de Alvalade e S. 
João de Deus, os bairros sociais e de barracas de Chelas e do Beato, na zona Oriental da cidade.
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Fig. 4 – Percentagem de população estrangeira e com dupla nacionalidade residente no concelho de Lisboa, 

2001

 
Extraído de: Fonseca e Silva (2010), p.77; Fonte: INE – Censos 2001.

 
 Numa análise desagregada dos quocientes de localização  dos principais grupos de 
imigrantes, as mesmas autoras identificaram grandes diferenças nos padrões residenciais de 
cada um. Os imigrantes dos PALOP, embora se encontrem dispersos por toda a cidade, estão 
claramente sobre-representados em bairros de realojamento e de génese ilegal, nalgumas 
freguesias da bordadura Norte e Noroeste de Lisboa (Charneca, Ameixoeira, Lumiar e 
Carnide), nos bairros da Boavista e da Liberdade (freguesia de Benfica), bem como em bairros 
degradados e de realojamento das freguesas de Ajuda e Alcântara, na zona ocidental de Lisboa 
e de Marvila e Olivais, na zona Oriental.
 Os nacionais de países asiáticos evidenciam um padrão residencial muito diferente 
do dos africanos. Por se tratar de comunidades muito menos numerosas comparativamente 
aos PALOP, há muitos bairros onde estão ausentes, para além de tenderem a agrupar-se nas 
freguesias mais centrais do concelho como, por exemplo, São Nicolau, Socorro, Anjos ou 
São Jorge de Arroios, criando um eixo residencial e comercial multi-étnico que vai da Baixa 
da cidade, ao longo da Av. Almirante Reis, até ao Areeiro. Salienta-se ainda uma presença 
importante na freguesia do Alto do Pina, bem como pequenas concentrações em freguesias 
mais afastadas do centro, como Santa Maria dos Olivais, Ajuda e Alcântara.

.....................................................................................................................................................
  O Quociente de Localização (QL) é um índice que permite avaliar a representatividade de 
um determinado grupo, numa determinada unidade geográfica, tomando como referência 
o seu peso para toda a área em análise, que, no caso presente, corresponde ao Concelho de 
Lisboa. Deste modo, valores superiores a 1 indicam sobre-representação e valores inferiores 
a 1 indicam sub-representação relativa do grupo na subunidade; os valores iguais a 1 indicam 
um peso relativo igual ao do conjunto da área de referência.

2

2
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 Relativamente aos imigrantes das novas vagas migratórias, brasileiros e europeus 
de Leste, os dados do Recenseamento de 2001 subavaliam bastante a dimensão real destes  
grupos, na medida em que o conceito de residente não contempla a população que à data da  
realização do censo, vivia na cidade há menos de um ano. Não obstante, no que se refere 
aos brasileiros, constata-se a sua dispersão por toda a cidade, embora se distinga uma 
faixa que ocupa toda a área central do concelho e que vai da zona ribeirinha central às  
freguesias mais a Norte. Além disso, salienta-se ainda uma maior representação nas freguesias  
ribeirinhas da zona Ocidental de Lisboa do que nas do lado Oriental.
 Os cidadãos europeus (UE15), apesar de também se dispersarem por toda a cidade, 
estão sobre-representados em áreas nobres como a Lapa, S. Mamede, S. Sebastião da Pedreira 
e ainda em urbanizações de melhor qualidade dos bairros do Restelo, Alvalade, Benfica, Lumiar 
e Olivais.

Em conclusão,
 pode dizer-se que a chegada de migrantes internacionais, iniciada em finais dos 
anos sessenta do século XX, com a primeira vaga de trabalhadores cabo-verdianos e as  
migrações pós-coloniais que se seguiram à independência dos países africanos de língua 
portuguesa, transformaram Lisboa num concelho com uma população mais diversa, em  
termos da origem geográfica dos seus habitantes. Contudo, os padrões residenciais  
anteriormente descritos, permitiram também concluir que esta diversidade se manifesta de 
forma desigual no território citadino, sendo particularmente visível nos bairros históricos em 
redor do centro tradicional da cidade, e nos bairros de habitação social da periferia.
 Lisboa é, assim, uma cidade caracterizada por uma população nativa envelhecida que 
coabita com uma comunidade heterogénea de imigrantes, cujas raízes culturais e vivências 
sociais são as mais diversificadas – África, América do Sul (Brasil essencialmente), Europa 
de Leste e Ásia. Os imigrantes actuais provêm de vários países e continentes têm diferentes 
convicções religiosas e falam distintas línguas e dialectos. A cidade é um ponto de encontro de 
culturas, tendo-se tornado, ao longo das últimas três décadas, numa cidade mais multicultural 
e cosmopolita. 
 Na própria caracterização física da cidade são claras as marcas das populações de 
diferentes origens que residiram em Lisboa ao longo dos tempos, sendo a influência da 
presença moura, ao longo de quatro séculos, uma das que mais fortemente se manifesta 
no desenho urbano. A estrutura da cidade muçulmana deixou marcas que ainda hoje 
estão presentes na malha urbana da Lisboa antiga. No lugar onde se situa o Castelo de  
S. Jorge localizava-se a Alcáçova e o centro histórico da Medina Muçulmana, protegida pela  
“Cerca Moura”, da qual ainda hoje se conservam alguns troços. Vestígios dos muros da  
antiga “Mesquita Aljama”, a mesquita principal de Lisboa do século XII, foram encontrados 
nos claustros da Sé de Lisboa. Fora da muralha islâmica, a memória islâmica está presente 
sobretudo nos bairros de Alfama e da Mouraria, bairros que conservam ainda uma estrutura 
interna com elementos característicos do urbanismo muçulmano (Matos, 2008, pp.25-26).
 A influência árabe e islâmica manifesta-se ainda na toponímia da cidade, através 
da persistência de numerosos topónimos de origem árabe, tais como: Alfama, derivado de  
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“Al-Hama” que significa fonte, lugar de banhos (antigas termas) ou Alcântara (al-Qantara) que 
significa a ponte.
 Actualmente, a presença de novos lisboetas, com distintas origens geográficas e  
culturais manifesta-se de formas diversas na paisagem urbana, tanto nos seus elementos 
fixos, como nos móveis: através da emergência de bairros degradados onde se concentram 
os imigrantes e minorias étnicas pobres e da segregação residencial de base étnica; da  
introdução de elementos arquitectónicos característicos das regiões de origem dos  
imigrantes (locais de culto, organização interna das habitações, pátios, janelas,  
varandas, jardins e diversos elementos decorativos); da presença de múltiplos estabelecimentos 
de comércio étnico; da variedade das formas de vestuário; dos cheiros e sabores das  
comidas tradicionais de diferentes regiões do mundo; da sonoridade das línguas que se 
ouvem nas ruas e noutros espaços públicos e da variedade da música e de outras formas de 
expressão artística e cultural transportadas de países e regiões dispersas por todo o planeta  
(Malheiros, 2000). 
 Deste modo, graças à imigração, no virar do século, Lisboa é também, cada vez mais, 
uma sociedade pluricultural, embora com uma forte presença dos imigrantes de língua 
portuguesa e de religião católica. A diversidade cultural existe e coexiste, aparentemente de 
modo pacífico, mas o processo de valorização e integração desta interculturalidade é ainda 
incipiente, como se poderá concluir no final do estudo aqui apresentado.

1.2. A população alvo e as dimensões da diversidade

1.2.1. A população alvo 

 No âmbito deste projecto estava prevista a selecção de uma população-alvo e duas 
dimensões da diversidade para cada cidade em estudo. A equipa de investigadores de Lisboa 
optou por considerar, para a análise em questão, todas as comunidades de imigrantes que 
habitam na cidade de Lisboa. Esta escolha deveu-se, por um lado, ao facto de a cidade de 
Lisboa não apresentar uma significativa comunidade de imigrantes de países pertencentes à 
região do Mediterrâneo e, por outro, por consideramos que a diversidade de origens, culturas 
e tradições que caracteriza a população de origem estrangeira residente em Lisboa tem dado 
um contribuído relevante para as dinâmicas de transformação em curso nas políticas culturais 
da cidade. 

1.2.2. A diversidade linguística

 A diversidade linguística, e em particular a questão do pluralismo linguístico não tem 
sido uma prioridade presente nas medidas e áreas de intervenção consideradas nas estratégias 
para a cultura e inclusão da diversidade que têm sido prosseguidas pela CML. Este facto  
deve-se essencialmente à evolução da história contemporânea da imigração em Lisboa.
 Como referido no ponto 1.1. deste relatório, a primeira vaga migratória, que decorreu 
no período pós-descolonização (desde 1975), caracterizou-se essencialmente pela vinda de 
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imigrantes originários de países lusófonos, pelo que o entendimento da língua portuguesa não 
se colocou como entrave para a maioria destes cidadãos. Apesar de alguns imigrantes, com 
origem nesses países, sentirem alguma dificuldade de expressão na língua portuguesa, por 
falarem maioritariamente dialectos locais, como o crioulo, têm conhecimentos elementares 
da língua portuguesa. Nestes casos, a língua poderá ter sido sentida como dificuldade na 
integração na vida quotidiana da cidade, nomeadamente no contacto com instituições e 
organismos oficiais. Por conseguinte, no contexto dos países lusófonos, poder-se-á afirmar 
que a diversidade linguística tem sido negligenciada e de certa forma esquecida nas políticas 
de integração. 
 É na vaga migratória mais recente, surgida entre os finais dos anos 1990 e o início 
do séc. XXI, que é extravasado o âmbito tradicional dos países de origem da imigração, até 
então maioritariamente ex-colónias portuguesas em África, aumentando a diversidade de 
nacionalidades de origem presentes em Portugal e na cidade de Lisboa. 
 Tornou-se então primordial incluir e integrar esta diversidade étnico-cultural na 
sociedade portuguesa, nomeadamente nas cidades onde se instalavam. Mais do que a um 
nível municipal, a necessidade de agir de forma concertada e abrangente implicou uma 
acção por parte dos decisores políticos ao nível governamental. Esta tomada de consciência 
da importância do acolhimento ao cidadão estrangeiro, numa visão integrada, na qual a 
problemática da diversidade linguística era uma das dimensões abordadas, resultou, no 
início dos anos 1990, num rápido desenvolvimento das políticas de integração em Portugal 
e na criação de gabinetes especiais de apoio ao cidadão estrangeiro e no estabelecimento 
do programa “Portugal Acolhe”, em 2001, para garantir o acesso generalizado e gratuito a 
qualquer cidadão estrangeiro que pretendesse aprender a língua portuguesa. No entanto, o 
lançamento de tal programa pela mão do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) 
foi considerado, pelos actores políticos, mais como uma questão de promoção da integração 
no mercado de trabalho, do que propriamente uma questão cultural.
 Existem também centros de apoio ao cidadão estrangeiro (CNAI – Centros Nacionais de 
Apoio ao Imigrante, e CLAII – Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes) que, entre 
outros serviços, fornecem informação relativamente a cursos de língua portuguesa dirigidos às 
comunidades imigrantes, assegurando o atendimento em diversas línguas, representativas das 
maiores comunidades de imigrantes residentes no país e o acompanhamento personalizado 
por parte de mediadores socioculturais.
 Paralelamente, a CML tem providenciado apoio logístico, nomeadamente cedência de 
espaços, às associações de imigrantes para a abertura de locais de formação e de leccionação 
de cursos de língua portuguesa, bem como para a aprendizagem e prática das línguas maternas 
e dialectos das comunidades de imigrantes que assim o solicitem. Tendo recorrido a um espaço 
cedido pela CML para o ensino da língua e cultura ucranianas, a Associação	dos	Ucranianos	em	
Portugal é um exemplo desta prática.
 Conclui-se assim que a questão do pluralismo linguístico, entre as comunidades 
de imigrantes residentes em Lisboa, não tem sido considerada, de uma forma geral, uma 
problemática de relevo nos desafios decorrentes dos esforços de acolhimento e integração de 
cidadãos estrangeiros na cidade. As dificuldades referidas, não obstante as medidas que têm 
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sido tomadas pelo governo nesta matéria, são essencialmente experienciadas em situações de 
acesso aos serviços públicos, preenchimento de documentação oficial e algumas situações de 
inclusão social.

1.3. Políticas culturais da cidade de Lisboa: historial e modelo  
de organização actual

 A estrutura orgânica actual da Câmara Municipal de Lisboa compreende unidades 
transversais ao conjunto das actividades municipais e unidades de âmbito sectorial. Além 
disso, existem ainda algumas empresas municipais responsáveis pela gestão especializada de 
algumas actividades. 
 A execução das políticas culturais definidas pela vereação de Lisboa compete à 
Direcção Municipal de Cultura (DMC).  A  DMC é responsável pela programação cultural da 
cidade, promoção de eventos, gestão das bibliotecas municipais e respectiva programação 
e gestão dos museus temáticos da cidade, incluindo o Museu da Cidade. Este último é um 
“museu de História, criado com o objectivo de documentar e divulgar a história de Lisboa, nas 
diferentes etapas da sua evolução urbanística, económica, política, social e das mentalidades”  
(in http://www.museudacidade.pt/Paginas/Default.aspx). 
 Como se pode ver na figura 5, a DMC compreende: i) o Departamento de Património  
Cultural e ii) o Departamento de Acção Cultural. O primeiro é composto pela Divisão de 
Arquivo Municipal e o segundo inclui a Divisão de Promoção e Comunicação Cultural e a 
Divisão da Rede de Bibliotecas.
 
               Fig. 5 Organograma da Direcção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa

 

 
 

Fonte:  http://www.cm-lisboa.pt/?idc=23

http://www.museudacidade.pt/Paginas/Default.aspx
http://www.cm-lisboa.pt/?idc=23
http://www.cm-lisboa.pt/?idc=23
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A Gestão de Equipamentos Culturais que são propriedade ou administrados pelo município 
de Lisboa, é efectuada pela EGEAC – empresa municipal, tutelada pela CML, responsável pela 
Gestão de Equipamentos e Animação Cultural. Foi criada em 1995 pela CML, sendo os grandes 
objectivos, à data, a reabilitação de bairros históricos, desenvolvimento de projectos e os 
equipamentos culturais. A empresa pretende ser “líder na criação e promoção cultural na 
cidade de Lisboa [...] e catalisador de uma rede artística e cultural” (in “Visão” da empresa), 
bem como “criar uma personalidade cultural única e distintiva para a cidade de Lisboa, 
estimulando a criação artística, investindo em projectos culturais de referência e potenciando 
o diálogo entre a cidade e os seus públicos, locais, nacionais e internacionais” (in “Missão” da 
empresa). Entre os diversos eventos que a EGEAC coordena e promove destaca-se o Rotas e 
Rituais, o qual é um evento anual, de cariz multicultural, reunindo várias expressões artísticas 
e culturais sob um tema comum.
 A incorporação da diversidade na política cultural da cidade de Lisboa é bastante 
recente, podendo afirmar-se que apenas na segunda metade da década de 2001-2010 se 
começaram a dar os primeiros passos nesse sentido. 
 O despertar da CML para as questões da diversidade de povos, culturas e vivências 
começou muito por via do aumento da diversidade religiosa associada à imigração registada 
após a independência das ex-colónias africanas, em meados dos anos setenta do século 
passado. Efectivamente, após a primeira vaga de imigrantes, que se seguiu à descolonização, 
a presença de indivíduos praticantes do culto muçulmano aumentou de forma relevante, 
particularmente com a chegada de indivíduos oriundos de Moçambique e Guiné-Bissau.
 Sendo Portugal um pais de tradição católica, é importante salientar que a Câmara 
Municipal de Lisboa, reconhecendo o direito à liberdade religiosa, respondeu positivamente à 
procura de novos espaços de culto por parte das minorias religiosas associadas ao crescimento 
da imigração, cedendo instalações municipais a algumas associações de base religiosa ou 
terrenos camarários, localizados em zonas nobres da cidade, para a construção de novos 
edifícios destinados às práticas religiosas das comunidades muçulmana e hindu.
 Deste modo, em 1979, teve início a construção da Mesquita Central de Lisboa, 
principal mesquita da comunidade islâmica, num terreno cedido pela autarquia lisboeta. 
O então presidente da CML - Aquilino Ribeiro Machado - teve um papel fundamental no 
desenvolvimento deste projecto. Em Março de 1985 seria finalmente inaugurada a mesquita.
 Para que a população muçulmana possa efectuar a inumação dos falecidos de acordo 
com os ritos do Corão, a autarquia disponibilizou, no cemitério municipal do Lumiar, um talhão 
destinado a servir toda a população islâmica de Portugal, independentemente do concelho da 
sua residência. Este espaço é partilhado com a comunidade ismaeli, para quem a CML cedeu, 
também, um espaço para a construção do Centro Ismaili de Lisboa, inaugurado em 1998.
 De igual modo, em 1985, a cidade de Lisboa, na pessoa do então presidente – Krus 
Abecassis - cedeu a título provisório instalações camarárias à comunidade	hindu, para que aí 
realizassem as suas actividades culturais e de culto. Por outro lado, também com o apoio do 
município de Lisboa, foi criada a primeira unidade de cremação do país (activada em 1985), no 
cemitério do Alto de São João, para responder aos ritos tradicionais das cerimónias fúnebres 
hinduístas. Em 1987 a associação foi oficialmente reconhecida como uma IPSS (Instituição 
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Particular de Solidariedade Social), considerada de utilidade pública. Nesse âmbito, a CML 
cedeu um terreno, no Paço do Lumiar, onde actualmente se encontra o Complexo Cultural e 
Social da comunidade (The	Rahda	Krishna	Hindu	Temple).
 A comunidade judaica, embora pouco numerosa, tem uma presença antiga em Portugal. 
Por isso, um dos cemitérios municipais de Lisboa dispõe também de um talhão específico para 
os habitantes judeus.
 A questão da diversidade linguística não teve grande expressão até meados dos anos 
noventa do século passado, quando se iniciou uma nova vaga migratória proveniente da Europa 
de Leste, dado que até então, a maioria dos migrantes laborais estabelecidos em Portugal eram 
originários dos países africanos de Língua Portuguesa (Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, S. 
Tomé e Príncipe e Moçambique). 
 Em síntese, podemos dizer que, para além do reconhecimento dos direitos religiosos 
dos novos habitantes da cidade e da cedência de espaços municipais para algumas associações 
de imigrantes, a imigração só passou a ganhar relevo no discurso político e nos planos de 
acção da Câmara Municipal de Lisboa nos anos noventa, sobretudo porque a precariedade das 
condições de habitação e a situação de pobreza em que vivia um grande número de imigrantes 
de origem africana, muitos dos quais em situação irregular, começaram a ter grande visibilidade 
nalguns bairros históricos, nas margens do centro tradicional de Lisboa e em bairros de barracas 
ou de génese ilegal, nas freguesias mais periféricas da cidade, junto à fronteira com outros 
concelhos. Por conseguinte, ao longo dos anos noventa e durante a primeira metade da década 
de 2001-2010, a autarquia concentrou os seus esforços na integração social dos imigrantes, 
nomeadamente através do realojamento da população oriunda de bairros de barracas e, em 
colaboração com o Ministério da Educação, na garantia do acesso à educação das crianças 
descendentes de imigrantes, mesmo daquelas que se encontrassem indocumentadas. 
 A mais recente fase do planeamento estratégico da cidade de Lisboa, ao nível do 
município, foi iniciada em 1992, com a definição e aprovação do primeiro Plano Estratégico 
de Lisboa (PEL), durante o primeiro mandato do presidente Jorge Sampaio, onde eram 
apresentados os objectivos prioritários de actuação para a cidade. E embora já se assistisse 
a uma consciencialização das temáticas da diversidade cultural, estas pouco ou nada eram 
referidas nos planos de acção previstos. Apenas a noção de cidade cosmopolita é referenciada, 
mas a um nível de produção unilateral e de um ponto de vista histórico, associado à herança 
cultural da fase dos Descobrimentos. Pelo contrário, as preocupações com a inclusão social dos 
imigrantes e minorias étnicas pobres ocupavam então um lugar de destaque na agenda política 
do executivo municipal. Por conseguinte, o Plano Estratégico de Lisboa (1992) preconizava 
a necessidade de definir políticas e acções para combater a “ghetização” de comunidades 
imigrantes africanas (CML, 1992: 24).
 Não obstante a falta de um discurso directo sobre a diversidade cultural nos documentos 
oficiais do município, o trabalho realizado ao nível das políticas e esforços prosseguidos para 
a integração e coesão social das comunidades de origem estrangeira e minorias étnicas, 
resultaram na criação, em 1993, também no mandato de Jorge Sampaio, do Conselho Municipal 
das Comunidades Imigrantes e das Minorias Étnicas (CMCIME), o qual tinha como objectivo 
“garantir a participação das comunidades imigrantes e das minorias étnicas nas políticas que 
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se dirigem à sua integração na sociedade” (deliberação nº 455/AML/93 – proposta nº 55/93; 
publicada em Diário Municipal nº 16596, de 1 de Abril de 1993).
 Este conselho, embora com o estatuto de órgão consultivo, simboliza também o 
reconhecimento pela Autarquia do direito dos imigrantes à participação na administração 
urbana, tornando-se um elemento de reforço nas políticas de integração dos imigrantes, 
procurando criar oportunidades para “dar uma voz activa” às associações representativas das 
comunidades de imigrantes e minorias étnicas residentes na cidade de Lisboa.
 Em 1997, sendo Presidente da Câmara João Soares, foi criado o Centro de Recursos 
Multiculturais que constitui um espaço de partilha de culturas e de conhecimentos entre 
indivíduos com as mais diversas raízes culturais residentes em Lisboa (portugueses, africanos, 
ciganos, indianos, etc.). O Centro tem uma biblioteca própria, um espaço para exibições e 
mostras, centro de multimédia equipado com computadores, sendo possível frequentar 
cursos sobre a utilização de internet e formação em cidadania, multiculturalismo, crioulo, 
entre outros temas.
 Entre 2002 e 2007, o Conselho Municipal das Comunidades Imigrantes e das Minorias 
Étnicas e o Centro de Recursos Multicultural, perderam protagonismo, permanecendo pouco 
activos durante os mandatos dos presidentes Santana Lopes (2002/2004-2005) e Carmona 
Rodrigues (2005-2007).
 O regresso ao poder do Partido Socialista, com António Costa, após as eleições 
intercalares de 2007, ainda que sem maioria no executivo municipal, e o acordo pós-eleitoral 
com o Movimento Cidadãos Por Lisboa estabelecido em 2008, marcam uma nova etapa 
na política local de integração de imigrantes, com a introdução do conceito de diversidade 
cultural, nas políticas culturais e de integração social dos imigrantes na cidade de Lisboa. 
 O Conselho Municipal das Comunidades Imigrantes e das Minorias Étnicas (CMCIME) 
foi reactivado e, em Janeiro de 2009, foi alterada a sua designação para Conselho Municipal 
para a Interculturalidade e Cidadania (CMIC), tendo-se registado também mudanças das 
normas substantivas do regulamento geral desta estrutura. O Conselho Municipal para 
a Interculturalidade e a Cidadania, como estrutura consultiva do município que integra 
diversas associações contribui para que Lisboa estabeleça um diálogo de proximidade, nas 
dimensões social e cultural, com os seus habitantes, nativos ou de origem imigrante, tendo 
em vista uma co-responsabilidade concertada na promoção do diálogo intercultural.”  
(in http://www.cm-lisboa.pt/?idc=312&idi=43135). O CMIC tem um Secretariado Técnico 
permanente afecto ao Departamento de Acção Social da autarquia.
 São membros do CMIC diversas associações representativas dos interesses e 
necessidades das comunidades de imigrantes e minorias étnicas de Lisboa, as quais podem 
debater e propor ideias, projectos, propostas, entre outros, de âmbito político, religioso e 
cultural. Desde a sua criação, o conselho tem constituído, também, uma plataforma para a 
realização de eventos interculturais.
 É parte integrante do CMIC o Fórum Municipal da Interculturalidade, o qual constitui 
um espaço de debate, discussão e participação cívica, para a partilha e troca de conhecimentos 
de práticas culturais e sociais, e a promoção do diálogo entre associações e comunidades, 
permitindo a criação de sinergias e parcerias. A criação do CMIC potenciou a participação, na 
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sociedade civil de Lisboa, das associações de imigrantes e o reconhecimento da diversidade de 
culturas. O conselho constitui também um elemento de diálogo e partilha de conhecimentos 
entre as associações e entre as associações e a CML, para que os esforços de integração cultural 
e social se tornem mais coesos e sustentados.
 Com a entrada do séc. XXI, e numa tentativa de ultrapassar as dificuldades encontradas 
na implementação continuada das acções previstas no Plano Estratégico de Lisboa de 1992, 
foi criado o Departamento de Planeamento Estratégico, resultante da reestruturação orgânica 
da CML em 2002. A criação deste novo departamento visava preparar a Visão Estratégica 
para a Cidade de Lisboa, a qual surge na sequência do anterior PEL (1992). O objectivo foi 
o de definir especificamente “um conjunto reduzido de ideias-chave e eixos estruturantes”  
(in http://pdm.cm-lisboa.pt/ap_2.html):
 Lançado pela CML, Lisboa 2012. Uma Visão Estratégica sistematiza o processo 
de planeamento estratégico em Lisboa a partir de 2002 e pretende ser um documento de 
prospectiva relativamente à condução da política local de ordenamento do território e do 
desenvolvimento urbano da cidade. A Visão Estratégica “… visa qualificar e modernizar a 
cidade e projectar Lisboa para as posições mais elevadas no ranking das melhores cidades para 
viver, trabalhar e investir, e é suportada por quatro Eixos de Desenvolvimento Urbano: Lisboa 
Cidade de Bairros; Cidade de Empreendedores; Cidade de Culturas; e Cidade de Modernidade 
e Inovação” (CML, 2002). No eixo referente a “Lisboa, Cidade de Culturas”, são enquadrados 
os subtemas: Turismo, Animação Cultural, Cosmopolitismo e Multiculturalidade.
 No âmbito das orientações estratégicas consideradas para cada eixo da Visão Estratégica, 
foram sistematizados alguns passos futuros para o desenvolvimento de Lisboa como metrópole, 
entre os quais se releva o ponto 23 – Candidatura de Lisboa ao Fórum das Culturas 2011 (UNESCO)  
(in http://ulisses.cm-lisboa.pt/data/002/009/pdf/04_proximos_passos.pdf, consultado em 
Maio 2011).
 Lisboa	2012.	Uma	Visão	Estratégica inicia, assim, o discurso oficial no planeamento 
estratégico da cidade em que a promoção da diversidade cultural é uma das prioridades de 
acção e intervenção, abrangendo de forma transversal a requalificação urbana, a coesão social, 
a criação e produção bilateral de eventos culturais e a promoção da cidade como metrópole 
cosmopolita e multicultural.
 Após a reconquista da liderança do executivo camarário pelo Partido Socialista, nas 
eleições intercalares de Julho de 2007, com António Costa (reeleito em 2009), multiplicaram-
se as iniciativas e esforços centrados no diálogo intercultural e na promoção da diversidade de 
culturas coexistentes na cidade de Lisboa. 
 Em virtude de o Partido Socialista não ter obtido a maioria absoluta nas eleições 
de Julho de 2007, em Setembro de 2008 foi estabelecido um Acordo de Cooperação com a 
lista de independentes Movimento Cidadãos por Lisboa (CPL). Deste Acordo de Cooperação 
resultou a alocação de alguns pelouros da CML a vereadores do Movimento CPL (Helena 
Roseta e Manuela Júdice) e uma concertação de políticas e planos de actividade, previstos nos 
programas eleitorais de ambas as forças políticas. Deste modo, Helena Roseta ficou responsável 
pela execução do Plano Local de Habitação e Manuela Júdice assumiu a liderança das Relações 
Internacionais da Cidade, liderando o Projecto “Lisboa, encruzilhada de mundos”. Importa 
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salientar que para Manuela Júdice, “as	relações	internacionais	da	cidade	de	Lisboa	pautam-se	
não	só	ao	nível	mais	institucional	(cidade	de	Lisboa	com	cidades	estrangeiras),	mas	também	
no	relacionamento	entre	cidadãos	de	Lisboa	e	cidadãos	estrangeiros” (Entrevista efectuada 
em 13 de Abril de 2011). A circunstância de este acordo político ter sido celebrado no Ano 
Europeu do Diálogo Intercultural, contribuiu também para que a população de Lisboa estivesse 
mais atenta à temática da interculturalidade. Neste contexto, procurando criar um espaço 
para celebrar a diversidade cultural da cidade de Lisboa resultante da imigração e promover o 
contacto e a interacção entre imigrantes e nativos, surgiu a ideia de realizar em Setembro de 
2009, uma série de eventos culturais na área do Martim Moniz. Assim nasceu o Festival TODOS	
–	Caminhada	de	Culturas	que descreveremos no ponto seguinte e que constituiu um elemento 
marcante da inclusão da diversidade na política cultural da Câmara Municipal de Lisboa.
 O sucesso do Projecto “Lisboa encruzilhada de mundos “, nomeadamente do Festival 
TODOS	–	Caminhada	de	Culturas e o contexto político em que surgiu, justificou a criação do 
Gabinete Lisboa Encruzilhada de Mundos (GLEM), como uma estrutura autónoma, fora da 
alçada da Direcção Municipal de Cultura, funcionando na dependência directa do Presidente 
da Câmara.
 No documento Grandes Opções do Plano 2009-2012, o actual executivo municipal, 
eleito em 2009, também liderado por António Costa, definiu as principais linhas estratégicas 
de actuação, de forma a preparar as acções de futuro no município de Lisboa. As linhas de 
intervenção para a cultura são apresentadas no Plano Estratégico da Política Cultural, o qual é 
considerado como um dos componentes-chave do trabalho a desenvolver pelo município. Este 
Plano Estratégico da Política Cultural dá especial relevo à promoção do diálogo intercultural, 
no sentido de que “só uma cidade aberta, cosmopolita e tolerante se pode afirmar como uma 
centralidade global na rede das cidades criativas” (in “Grandes	Opções	do	Plano	2009-2012”, 
CML, s/data).
 A CML tem procurado debater as estratégias para a cultura em Lisboa não só 
internamente, mas também com os cidadãos, apostando numa política participativa e num 
diálogo construtivo entre actores governativos e população local. Destas reflexões nasceu um 
diagnóstico da realidade da cultura em Lisboa, no qual a autarquia reconhece uma cidade 
cosmopolita, uma cidade aberta a trânsitos e fluxos entre culturas e vivências. A demonstração 
que a cultura assume, cada vez mais, um papel de destaque na vida da cidade de Lisboa e das 
suas comunidades residentes, tem contribuído para o reconhecimento da importância que a 
valorização da diversidade cultural da cidade apresenta. Para o executivo camarário, o trabalho 
desenvolvido no campo das políticas e acções culturais tem procurado que a diversidade 
cultural seja apreendida como uma oportunidade de aprendizagens e não um problema ou 
uma barreira à coexistência pacífica de comunidades de diferentes origens em Lisboa.
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PARTE 2: Três áreas de intervenção na política cultural de Lisboa

 No âmbito do enquadramento geral do projecto e do estudo relativo a Lisboa, iremos 
seguidamente apresentar as três áreas de política cultural consideradas relevantes para analisar 
a incorporação da diversidade nas políticas culturais da cidade: as bibliotecas municipais, as 
festividades permanentes e o Museu da Cidade. 
 Já referimos na secção anterior deste relatório que a integração da diversidade no 
discurso oficial, no âmbito da política cultural da cidade de Lisboa, com um carácter efectivo, 
aconteceu apenas na segunda metade da década de 2001-2010. Apesar disso, na sequência 
do trabalho de intervenção social do Departamento de Acção Social junto das comunidades 
mais desfavorecidas em bairros críticos da cidade, onde a prevalência de grupos de imigrantes 
e minorias étnicas é relevante, e de parcerias e apoios pontuais que se iam verificando, o 
município de Lisboa foi colaborando, essencialmente por via de apoio logístico e ajuda na 
divulgação e publicidade, com diversas associações locais de cidadãos, na organização de 
eventos e actividades de carácter multicultural e/ou de promoção de iniciativas culturais 
específicas de alguns grupos de imigrantes.
 É essencialmente com a entrada do novo executivo camarário em 2007 que a 
consciência da relevância da diversidade nas políticas camarárias se torna evidente, numa 
visão mais abrangente e transversal, que vá além do acolhimento dos imigrantes recém-
chegados à cidade (processo de legalização, habitação, emprego). Assim, e de acordo com a 
Lisboa	2012.	Uma	Visão	Estratégica, a Câmara Municipal de Lisboa, através da Vereação da 
Cultura, promoveu em 2009, a realização de um diagnóstico participado sobre o estado da 
cultura na cidade de Lisboa. Este estudo constituiu uma tentativa de analisar e procurar ideias, 
medidas e bases de trabalho para se criarem políticas culturais mais estruturadas e consistentes 
para ultrapassar o que se considerava, à data, um modelo de governação desactualizado. O 
trabalho foi efectuado por uma equipa de investigadores do Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa (ISCTE), em articulação com os técnicos, dirigentes e administradores 
das estruturas municipais de cultura.
 Surgiu assim o documento “Estratégias para a Cultura em Lisboa” (acessível em  
http://cultura.cm-lisboa.pt/) e a partir do qual se delinearam muitas das iniciativas e 
reestruturações que têm vindo a tomar forma ao nível das políticas culturais da cidade, 
nomeadamente nas três áreas de intervenção seleccionadas para este estudo: bibliotecas, 
festividades e Museu da Cidade.

2.1. Breve descrição das três áreas de política cultural: as bibliotecas 
municipais, as festividades e tradições e o Museu da Cidade 

2.1.1. As bibliotecas 

 Por impossibilidade de realização da entrevista com a Divisão da Rede de Bibliotecas 
da CML, é parca a matéria resultante da nossa pesquisa, a qual se centrou na informação 
recolhida na entrevista com o Director Municipal para a Cultura, Dr. Francisco Motta 
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Veiga (dirigente que tutela a Divisão da Rede de Bibliotecas), e nos websites da CML  
(http://www.cm-lisboa.pt/) e da rede de bibliotecas municipais de Lisboa  
(http://blx.cm-lisboa.pt/index.php?entra=1). Apesar disso, na entrevista realizada com o 
Director Municipal para a Cultura, foi possível apurar os planos de futuro para a reestruturação 
da rede de bibliotecas municipais da cidade.
 A rede de bibliotecas municipais de Lisboa, que viu o seu nascimento com a abertura ao 
público da primeira biblioteca pública em 1883, pretende disponibilizar “espaços de acesso à 
informação e ao conhecimento [...] para a população que vive e trabalha na cidade, um recurso 
fundamental para a criação de hábitos de leitura [...] e utilização de informação indispensáveis 
ao exercício da cidadania e para um conhecimento mais amplo da nossa e de outras culturas” 
(in http://blx.cm-lisboa.pt/gca/?id=135). Esta rede de bibliotecas é actualmente gerida pela 
Divisão da Rede de Bibliotecas, a qual está sob a alçada do Departamento de Acção Cultural.
 As bibliotecas do município têm apresentado na sua programação, exposições, iniciativas 
culturais e sociais, entre outras actividades, que embora não apelem directamente ao diálogo 
intercultural, têm sido abordagens às diferentes culturas presentes no passado histórico de 
Portugal. Os exemplos mais recentes são uma exposição sobre a cultura e tradições do povo 
de Timor-Lorosae (“Timor-Lorosae”) realizada em 2010, e uma outra relativa à colonização e 
posterior Guerra Colonial de Portugal com as ex-colónias (“Chaimite – Guerra Colonial”) que 
estará exposta até final de 2011.
 Como elemento integrante dos equipamentos municipais, e tendo em conta a 
necessidade de incorporar a questão da diversidade na programação e serviços disponibilizados 
pelas bibliotecas municipais, a “Estratégia para a Cultura em Lisboa” reconhece a urgência de 
promover o ajustamento das bibliotecas às características das populações locais onde estão 
inseridas, para que se garanta um funcionamento e uma oferta de conteúdos e serviços de 
proximidade perfeitamente adaptados às necessidades evidenciadas pelas comunidades 
locais. É nesta lógica de acção e de linha de pensamento bottom-up, que surge o programa 
“Biblioteca XXI”, o qual é concebido tendo em conta os princípios da UNESCO: oferta de 
serviços com base na igualdade de acesso para todos os cidadãos.
 O programa “Biblioteca XXI”, em fase final de desenvolvimento e discussão, articula-se 
com o Plano Director Municipal, sendo um programa planeado para um horizonte temporal de 
15 anos e que pretende dotar a cidade de Lisboa de uma rede estruturada de 25 bibliotecas 
municipais. Esta rede deverá ser concebida e implementada tendo em conta as necessidades 
e características de cada um dos bairros onde se inserem, proporcionando serviços de 
proximidade abrangentes às populações da área envolvente, os quais incluem a promoção 
do diálogo intercultural, conhecimento das diferentes culturas aí existentes e um esforço de 
integração social e cultural dos imigrantes. 
 Este programa afigura-se bastante inovador. Contudo, não estando ainda concluído, é 
impossível avaliar se se trata apenas de uma intenção ou se a diversidade da população e de 
vivências nas diferentes áreas da cidade constituem efectivamente um vector estruturante da 
oferta de serviços e actividades promovidas pelas bibliotecas municipais de Lisboa.
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2.1.2. As festividades e tradições

 As tradições e festejos tradicionais da cidade de Lisboa fazem já parte da memória 
colectiva e da história cultural e social da cidade.
 O evento mais popular, de carácter permanente, é as “Festas de Lisboa”, as quais são 
realizadas de forma oficial desde 1932. Em 1934 a CML chamou a si a organização destas 
Festas, inspiradas nos Santos Populares. Actualmente as Festas de Lisboa têm a duração de um 
mês (mês de Junho), onde se festejam as tradições populares, em paralelo com a divulgação 
das expressões culturais mais contemporâneas da cidade, procurando criar uma interacção 
entre géneros artísticos diversos e respectivos públicos. Nos últimos anos, a EGEAC, empresa 
municipal responsável pela concepção, organização e programação das Festas de Lisboa, tem 
apostado fortemente na promoção de um programa diversificado, que dignifique e valorize as 
tradições e as novas formas de cultura e que seja palco das expressões de multiculturalidade e 
diversidade cultural da cidade. Principalmente desde 2007, com a entrada do novo executivo 
camarário, as actividades e competências da EGEAC foram reestruturadas, denotando-se, 
desde então, uma aposta forte na promoção da diversidade cultural, conjugada com vectores 
de inclusão social e envolvimento das comunidades locais – Lisboa como cidade produtora 
de diferentes culturas, espaço urbano como tela e palco artístico, e cruzamento das tradições 
com novas formas de expressão artística.
 Outras festividades e eventos de carácter cultural, que têm ganho relevo na agenda 
cultural da cidade são “Lisboa na Rua” (primeira edição em 2009), “Música nas Praças” 
(primeira edição em 2008) e “Rotas e Rituais” (primeira edição em 2008). Embora sejam 
festejos muito recentes no panorama cultural da cidade, são iniciativas culturais que cada 
vez mais visam espelhar a realidade multicultural de Lisboa, trazendo a cultura para fora de 
portas e envolvendo os cidadãos, quer enquanto público, quer enquanto participantes. Na 
programação destes eventos é cada vez mais norma, a tónica na diversidade cultural, fusões 
de diferentes culturas que coexistem na cidade e dinâmicas de integração social dos jovens e 
comunidades desfavorecidas (http://www.egeac.pt/presentation.php?lang=2 , visto em Maio 
de 2011).
 A organização e apoio a festividades e eventos culturais em Lisboa não têm sido 
concentrados num único departamento ou entidade da CML. A EGEAC e o Departamento 
de Acção Cultural têm assegurado a organização e/ou apoio logístico e financeiro da maioria 
dos eventos culturais. Esta segmentação torna mais difícil a articulação e comunicação 
entre os vários actores institucionais e departamentos municipais que lidam com a cultura 
e tem implicações na forma como a diversidade cultural foi incorporada nas estratégias e 
actividades do município. Os primeiros eventos multiculturais e de promoção de outras 
culturas foram apoiados e organizados no âmbito de projectos e actividades de integração 
social, do Departamento de Acção Social da CML, e de parcerias e sinergias resultantes do 
CMIC (Conselho Municipal para a Interculturalidade e Cidadania) e do Fórum Municipal da 
Interculturalidade. Os eventos contaram com o apoio e envolvimento de associações de 
imigrantes e minorias étnicas na sua organização e podem ser apresentados como exemplos 
recentes a Festa da Interculturalidade e Lisboa Intercultural, os quais aconteceram no 
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âmbito de iniciativas desenvolvidas para o Ano Europeu do Diálogo Intercultural (AEDI), 
em 2008. O AEDI serviu como mote para a realização e promoção de diversas iniciativas e 
actividades, que reflectissem o diálogo intercultural e a diversidade, por parte da CML  
(http://www.cm-lisboa.pt/?idc=312&idi=32754).
 Com a elaboração, em 2009, da estratégia para a cultura para a cidade de Lisboa  
(http://cultura.cm-lisboa.pt/), e tendo sido 2008 o Ano Europeu do Diálogo Intercultural, a 
autarquia reconheceu e incorporou nos seus principais objectivos a diversidade cultural e a 
promoção do diálogo intercultural como elementos catalisadores da valorização da diversidade, 
da cidade como espaço de partilha e fluxos de ideias, vivências, conhecimentos e experiências, 
e tolerância. Estes elementos de referência são também potenciadores de um crescimento 
socioeconómico e cultural da cidade, fomentando as indústrias criativas e o reconhecimento 
de mais-valias advindas da convivência de diferentes culturas no terreno local, municipal, 
empresarial e cultural.
 Por último, queremos referir aquele que é hoje considerado o evento multicultural, 
por excelência, da cidade de Lisboa, o Festival TODOS	–	Caminhada	de	Culturas. Este festival 
teve a sua primeira edição em 2009, sendo da responsabilidade do GLEM - Gabinete Lisboa 
Encruzilhada de Mundos, da CML. Evento de carácter anual, tem como principal objectivo dar 
a conhecer uma Lisboa plural e heterogénea, num local da cidade emblemático da diversidade 
cultural cujo potencial reside essencialmente nas dinâmicas endógenas. O local escolhido para 
as edições já realizadas (2009 e 2010, e também para a edição de 2011) foi o Martim Moniz, 
zona histórica da cidade, onde coabitam nativos e comunidades imigrantes diversas e onde 
estão instaladas numerosas actividades comerciais, tradicionais e multiétnicas. O sucesso e 
reconhecimento nacional e internacional deste festival deveu-se ao trabalho inicial de parcerias 
e à envolvência das comunidades locais, associações locais, actores institucionais presentes 
no terreno (nomeadamente as Juntas de Freguesia dos bairros abrangidos) e o dinamismo 
“imposto” pela diversidade de iniciativas artísticas e culturais que contribuiu para que se 
tenha vindo a verificar a eliminação de barreiras sociais e culturais e uma maior aproximação 
da cultura às gentes e das gentes à cultura.
 Este evento tem sido considerado, por muitos, uma inovação política exemplar e 
o derradeiro ponto de viragem, ao nível da política cultural da CML, no reconhecimento e 
valorização da importância da diversidade cultural no contexto global da cidade, transversal às 
dinâmicas que se impõem para tornar Lisboa uma cidade aberta, cosmopolita e com vocação 
internacional. A ideia subjacente ao festival é promover uma maior coesão social e tolerância, 
requalificar o espaço urbano e o espaço público, revitalizar economicamente a cidade, 
projectar internacionalmente a agenda e a produção intercultural de Lisboa, uma metrópole 
cosmopolita “feita” de identidades diversas.

2.1.3. O Museu da Cidade de Lisboa

 Ana Cristina Leite, actual Directora do Museu da Cidade de Lisboa, à semelhança dos 
restantes actores institucionais da programação cultural do município revela uma preocupação 
acrescida não só com o garantir da proximidade da cultura a todos os cidadãos da cidade, mas 

mailto:http://www.cm-lisboa.pt/%3Fidc%3D312%26idi%3D32754?subject=
mailto:http://cultura.cm-lisboa.pt/?subject=
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também com o reconhecimento das novas culturas emergentes no panorama da produção 
cultural local e iniciativas de associações locais, e ainda com a necessidade urgente de incluir 
as novas identidades da cidade na história e pensamento colectivos de Lisboa.
 O Museu da Cidade tem sido muito vocacionado para a história do passado da cidade, 
essencialmente dos pontos de vista do urbanismo e história evolutiva, deixando à margem 
a história humana e das comunidades que têm habitado e vivenciado Lisboa. Deste modo, a 
gestão do Museu da Cidade, enquanto equipamento cultural, espaço de iniciativas, dinâmicas 
e programação, tal como acontece com as bibliotecas municipais de Lisboa, carece de profunda 
reestruturação. Deste modo, a direcção da Divisão de Museus e Palácios tem programada uma 
reestruturação do discurso metodológico do museu, da sua programação e forma de estar 
presente na cidade, a qual integra a temática da interculturalidade/diversidade cultural.
 Com esta reestruturação prevista e que se começará a delinear dentro em breve, é 
objectivo da direcção do Museu da Cidade enriquecer a exposição permanente com a história 
contemporânea de Lisboa, à luz dos seus cidadãos, de como estes percepcionam, vivem e 
usufruem a cidade. Pretende-se promover uma dinâmica cultural que aborde e envolva as 
diferentes culturas e comunidades estrangeiras residentes, as quais fazem parte da cidade e da 
sua evolução recente. Neste âmbito, uma das propostas é levar para as exposições itinerantes 
e temporárias, que o Museu promove, as diferentes identidades caracterizadoras da cidade: 
envolvência de artistas locais de diferentes culturas e origens, e a participação proactiva de 
todos os cidadãos na transmissão da história da cidade. Por exemplo, está prevista a criação 
de uma sala interactiva onde as comunidades estrangeiras possam deixar o seu testemunho 
enquanto cidadãos de Lisboa. Por outro lado, urge tornar o Museu da Cidade como um 
território da cidade, não estático, mais dinâmico e interactivo, em que a divulgação da história 
material e imaterial, passada e contemporânea seja bilateral (Museu <-> cidadãos), e em que 
haja uma desmaterialização do Museu, levando a sua programação para “fora de portas”, 
através de uma maior proximidade às comunidades locais, crianças e jovens em particular, às 
festas e eventos culturais da cidade, promovendo uma maior comunicação com as associações 
locais de dinâmicas culturais.
 A implementação de medidas inovadoras ao nível das políticas culturais e a inclusão 
da diversidade cultural na programação e discurso museológico poderá ser uma realidade no 
âmbito desta reestruturação prevista, a qual pretende ser concertada e articulada com outros 
departamentos municipais e entidades institucionais da cultura, com base num trabalho em 
rede, numa estratégia programática baseada na comunicação e no diálogo entre todas as 
partes envolvidas.

2.2. Práticas prosseguidas nas áreas em análise: boas práticas e ideais para a 
cidade de Lisboa

 Bibliotecas, Festividades e o Museu da Cidade são as três áreas de intervenção da 
política cultural seleccionadas para o presente estudo. Neste ponto do relatório pretende-se 
apresentar uma breve descrição das medidas e acções para integrar a diversidade em cada um 
destes domínios da política cultural de Lisboa.
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2.2.1. As bibliotecas e o Museu da Cidade de Lisboa

 Como já foi referido anteriormente, a diversidade cultural não é ainda um elemento 
integrante do actual discurso metodológico e programático das bibliotecas municipais e do 
Museu da Cidade.
 Embora se assista, no caso das bibliotecas municipais, a actividades e iniciativas pontuais 
de carácter local, que englobam, de forma indirecta, a diversidade de culturas da população 
que servem, não existe uma estratégia formal nesse sentido. Além disso, verifica-se uma 
notória falta de articulação e diálogo entre as actividades desempenhadas pelas bibliotecas 
municipais e os outros departamentos da Câmara Municipal de Lisboa, com responsabilidades 
no domínio da cultura ou com o Conselho Municipal para a Interculturalidade e Cidadania.
 Os responsáveis pelos diferentes sectores ligados às actividades culturais reconhecem a 
necessidade de uma maior articulação entre o trabalho efectuado pela EGEAC, na programação 
e promoção de eventos culturais e gestão de equipamentos, com o departamento de Acção 
Social da CML, ao nível do apoio a iniciativas culturais das associações de imigrantes, e com 
a Divisão da Rede de Bibliotecas e o Museu da Cidade. Contudo, esse discurso não tem tido 
grande correspondência ao nível das práticas de actuação de alguns dirigentes e equipas 
técnicas, sendo muito difícil alterar procedimentos que promovam o trabalho em parceria e a 
partilha de experiências que permitam encontrar novas formas de valorizar a diversidade das 
práticas culturais e do potencial criativo das distintas comunidades que coabitam em Lisboa. 
Havendo o reconhecimento destas dificuldades por parte dos decisores políticos, é necessário 
dar o passo seguinte, no sentido de serem criadas bases sólidas para uma mudança nas formas 
de agir e intervir e garantir a continuidade de futuros sucessos e casos de boas práticas que 
advenham das reestruturações previstas para ambas as áreas de intervenção.
 Nessa perspectiva, as reestruturações que estão a ser planeadas para as bibliotecas 
e o Museu da Cidade, poderão constituir um importante ponto de viragem na inclusão da 
diversidade cultural da cidade nas actividades e serviços que prestam, constituindo uma 
oportunidade para repensar a abordagem feita à cultura e aos seus públicos, fomentando 
a produção intercultural institucional e local e a cidadania participativa numa perspectiva 
transversal à coesão social e que exprima a diversidade cultural das comunidades residentes 
na cidade de Lisboa. 

2.2.2. As festividades e tradições

 De entre os eventos culturais que têm acontecido na cidade de Lisboa, nos últimos 
anos, poderão considerar-se como boas práticas, pelo seu carácter de continuidade e enfoque 
nas populações imigrantes, os seguintes:
 - “Lisboa na Rua” (“Com’Out	Lisbon”) é um evento da programação de Verão da cidade, 
da responsabilidade da EGEAC, que tem como objectivo trazer a cultura para fora de portas. A 
cidade transforma-se num espaço de inúmeros palcos onde são exibidos filmes, espectáculos 
de dança, música, entre outros. É um evento de eventos nas praças, jardins e recantos de 
Lisboa. No ano de 2011, e em parceria com o ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração  
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e Diálogo Intercultural), no âmbito do “Lisboa na Rua” é divulgado o projecto “A Nossa Voz” 
(anteriormente designado por Talentos Musicais”), no qual se pretende promover as novas 
sonoridades resultantes da diversidade cultural de Lisboa, com especial enfoque nas fusões 
musicais que se intensificam pelos bairros da cidade.
 - “Música nas Praças” é um evento anual, da responsabilidade da EGEAC, que celebra 
o Dia Mundial da Música, no qual as ruas, largos e praças do centro da cidade (área do Chiado) 
se tornam palcos improvisados para uma maratona de sonoridades clássicas. No ano de 2012 
está previsto que esta iniciativa seja realizada no bairro da Mouraria, em parceria com a 
Associação Renovar A Mouraria e no âmbito do processo de requalificação urbana e social em 
curso nesse bairro. A programação incluirá expressões musicais representativas das diferentes 
culturas dos habitantes aí residentes.
 A área da Mouraria - Martim Moniz é conhecida pelo seu carácter histórico, localizada 
na margem do centro tradicional da cidade, onde a população autóctone, que tem vindo a 
diminuir nos últimos anos, se caracteriza por um acentuado envelhecimento, por baixos níveis 
de instrução e por uma elevada concentração de indivíduos empregados no sector dos serviços 
pouco qualificados. Apesar das intervenções locais, no âmbito da reabilitação do edificado 
antigo, a degradação do ambiente residencial e do património imobiliário é extremamente 
visível, não só ao nível da carência de serviços básicos e de conforto em muitos dos edifícios, 
mas também no número de habitações sobrelotadas. A degradação social é também uma 
característica do bairro, nomeadamente devido à relevância do tráfico de drogas, o qual está 
muitas vezes associado a pequenos crimes que perturbam a rotina diária dos residentes.
 O bairro da Mouraria tem uma forte tradição em acolher e hospedar imigrantes das 
áreas rurais do país, bem como os imigrantes da região espanhola da Galiza, cuja presença 
na cidade foi notável entre o século XVIII e meados do século XX. Em meados dos anos 70 
do século passado, começou a tomar forma um enclave étnico de comércio, após a chegada 
de pessoas de origem indiana de Moçambique, devido à instabilidade política e guerra civil 
que se seguiram à independência desta antiga colónia portuguesa. Desde então, este bairro 
com uma localização muito central, começou a transformar-se gradualmente numa área 
multiétnica e diversificada onde os alugueres baratos de habitações muito antigas, carecendo 
frequentemente de serviços básicos, se tornavam atractivos para muitos dos imigrantes que 
chegavam a Lisboa. Na maioria das vezes, o bairro era visto como um lugar transitório ou 
temporário de residência até um melhor ser encontrado (Malheiros, 1996; Fonseca, 2007; 
Fonseca et al., 2010). 
 - “Rotas & Rituais”, evento anual inserido nas “Festas de Lisboa”, que teve a sua 
primeira edição em 2008 e onde diversas expressões artísticas e culturais são apresentadas. 
Na programação geral estão incluídas mostras de teatro, conferências, exposições e concertos 
onde a presença da diversidade cultural seja predominante. Em 2008, o evento foi dedicado 
aos povos ciganos, procurando desmistificar a ideia do “povo das estrelas” ser perigoso e não 
ter uma identidade portuguesa. A segunda edição, que aconteceu em 2009, foi dedicada à 
transumância “cujos trilhos uniram gados, gentes e perspectivas para além das fronteiras”. 
A edição de 2010 teve como tema “Imigrantes, os Emigrantes que Somos”, pretendendo 
ser uma reflexão sobre os movimentos migratórios e a diversidade cultural das sociedades 
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contemporâneas. Para a quarta edição, que se realiza em 2011, não está ainda disponível 
informação sobre o tema central.
 O Festival TODOS – Caminhada de Culturas é o evento que tem dado maior projecção, 
nacional e internacional, à diversidade cultural da cidade de Lisboa e que pretende ser o 
acontecimento bandeira das novas culturas e das novas identidades de Lisboa. É um evento 
anual que nasceu da ideia de encontrar um espaço na cidade, onde fosse celebrada a diversidade 
cultural das comunidades residentes em Lisboa e possibilitasse o contacto e a interacção entre 
imigrantes e nativos. A escolha do local recaiu sobre o Martim Moniz - Mouraria, por ser uma 
área tradicional de recepção de imigrantes, bastante degradada e com uma representação 
social negativa. 
 A primeira edição do festival decorreu em 2009 e desde o seu início que o envolvimento 
dos cidadãos e das associações locais é incentivado, como forma de promoção das identidades 
e tradições do bairro e do diálogo entre culturas distintas que coexistem diariamente naquele 
local. O sucesso do festival passa também pela participação activa de todos os intervenientes, 
público local e artistas convidados. A sua programação informal é adequada para promover 
um encontro entre novos e antigos lisboetas, um cruzamento de experiências e vivências dos 
cidadãos. Em 2011, a terceira edição do Festival TODOS, teve lugar no início de Setembro e 
voltou a ter como lugar de encontros o eixo Mouraria-Martim Moniz. 
 A ambição da equipa que concebeu, desenhou e organizou este festival – GLEM, 
Gabinete Lisboa Encruzilhada de Mundos, da CML, em parceria com a Academia de Produtores 
Culturais, é a de criar as bases e competências necessárias para que a continuidade da 
celebração da diversidade cultural nesta área da cidade se mantenha, de forma autónoma, e 
sob a responsabilidade das associações locais e das comunidades residentes. De facto, para o 
ano de 2012 está previsto que seja a Associação Renovar A Mouraria, uma associação local de 
moradores e amigos da Mouraria, extremamente activa na revitalização e requalificação do 
bairro, a organizar o seu próprio evento multicultural.
 O objectivo é que o Festival TODOS se transforme num evento itinerante na cidade, 
e que seja realizado, em momentos diferentes, noutros bairros de Lisboa, também eles 
representativos da diversidade cultural caracterizadora da cidade contemporânea.
 As marcas que o Festival TODOS	visa deixar nos locais de intervenção, vão além da 
componente de festividade intercultural. O objectivo é que haja um efeito de contágio na 
vontade de requalificar e revitalizar os bairros abrangidos, envolvendo entidades institucionais 
de cariz local (como sejam as Juntas de Freguesia, para além das associações locais) e outros 
departamentos municipais para que, de forma integrada se valorize a diversidade cultural e se 
promova o desenvolvimento social, cultural, urbano e económico do bairro.
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O Festival TODOS	constitui uma boa prática que mereceu já uma distinção de “Boas Práticas 
Autárquicas para a Integração de Imigrantes”, concedida, em 2010, pela Plataforma sobre 
Políticas de Acolhimento e Integração de Imigrantes (Plataforma Imigração   ).

2.2.3. Parcerias e contribuições de stakeholders externos à rede municipal de Lisboa

 Neste ponto do relatório, apresentam-se algumas instituições que promovem o diálogo 
intercultural e a diversidade da cidade e com quem a CML ou a EGEAC têm desenvolvido 
alguns projectos em parceria ou apoiado algumas das suas iniciativas:
 - “Programa ESCOLHAS”: é um programa nacional que promove a inclusão de crianças 
e jovens em situações desfavorecidas, em particular descendentes de imigrantes e minorias 
étnicas. Tem diversos projectos a decorrer actualmente, inclusive no município de Lisboa, que 
abrangem a prática de actividades culturais como a música, dança, teatro, etc.
 - Secretariado “Entreculturas”: é constituído por uma equipa de formadores e técnicos 
especializados que trabalham junto de vários sectores da sociedade portuguesa, na formação 
dos seus funcionários para um contexto de diversidade cultural e sensibilização para o 
acolhimento e integração de pessoas de diferentes backgrounds culturais.
 - Fundação Calouste Gulbenkian: instituição portuguesa privada de utilidade pública 
que tem realizado trabalhos ímpares ao nível da divulgação das artes, ciências, investigação, 
educação e solidariedade social. No domínio da diversidade cultural, destacamos os seguintes 
programas: i) “Diversidade Linguística” (é um projecto que visa estudar a diversidade linguística 
existente em escolas do ensino básico em Portugal, com o intuito de conceber e desenvolver 
materiais de apoio ao aumento das competências linguísticas em português dos alunos que não 
têm o português como língua materna) e ii) a parceria com o projecto “K’Cidade” (trata-se de 
um programa de intervenção social, económica e para a integração de comunidades e culturas 
diversas entre a população residente da Alta de Lisboa; este projecto é desenvolvido pela 
Fundação Aga Khan Portugal, sendo a Fundação Calouste Gulbenkian e a Câmara Municipal de 
Lisboa parceiros formais).
 - Fundação Aga Khan Portugal: é uma fundação privada com actividades na 
área do desenvolvimento, dedicada ao apoio às comunidades mais desfavorecidas  
(com incidência nos imigrantes e minorias étnicas), na promoção da igualdade de 
oportunidades e na procura de respostas efectivas no combate à pobreza e exclusão urbanas.  

.....................................................................................................................................................
  A Plataforma Imigração é uma parceria constituída em 2006, por organizações da Sociedade Civil (fundações, 

associações patronais, membros do Conselho Económico e Social e confissões religiosas) com intervenção 

directa ou indirecta no acolhimento e integração de migrantes em Portugal. Desde 2007 que a Plataforma 

Imigração atribui uma distinção anual à autarquia que tenha desenvolvido, no ano anterior, as melhores 

práticas de integração dos seus imigrantes. “É distinguido o projecto autárquico que mais tenha contribuído 

para um melhor acolhimento dos cidadãos imigrantes fixados no concelho, através de projectos inovadores, 

originais e com um elevado grau de mobilização e abrangência no domínio da integração de imigrantes”  

(http://www.plataformaimigracao.org/node/2).

3 

3  
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O projecto de desenvolvimento comunitário urbano “K’Cidade”, referido no ponto anterior, 
é um dos exemplos de intervenção da Fundação, sendo um caso de sucesso ao nível das 
parcerias implementadas entre associações locais, CML, EGEAC e outros parceiros formais.

 - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML): é uma instituição privada de utilidade 
pública, sob tutela governamental, que tem desenvolvido um trabalho diverso em múltiplas 
áreas de intervenção, entre as quais a acção e intervenção sociais e a promoção da cultura, 
nomeadamente junto das comunidades e indivíduos mais desfavorecidos da cidade. As 
comunidades étnicas são um dos grupos-alvo do trabalho desenvolvido pelo Departamento 
de Acção Social da instituição, cujas iniciativas e intervenções visam promover a inclusão e a 
coesão social. Como exemplos do trabalho desenvolvido por esta instituição na promoção da 
diversidade cultural, referimos os seguintes: parceria formal constituída com a Fundação Aga 
Khan, no âmbito do projecto “K’Cidade”, e o Centro de Formação Multicultural que tem como 
objectivos a capacitação de jovens ao nível da formação e integração no mercado de trabalho, 
em simultâneo com a promoção da multiculturalidade.
 Por último, não podemos deixar de referir o trabalho que tem sido realizado pelas 
associações de e para imigrantes, e de apoio às minorias étnicas, na promoção e organização 
de eventos, na criação de parcerias com entidades institucionais (nomeadamente com a 
SCML e com o Programa ESCOLHAS), para além do trabalho desenvolvido com a CML, não 
só no âmbito do CMIC (Conselho Municipal para a Interculturalidade e Cidadania) e da 
equipa de intervenção social e apoio à interculturalidade do Departamento de Acção Social, 
como também por via da organização e promoção do Festival TODOS pelo GLEM e de outras 
actividades culturais organizadas pela área da cultura do município.
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PARTE 3: Opiniões e pontos de vista dos decisores políticos  
e das associações

 Neste capítulo apresentam-se os resultados de entrevistas efectuadas aos dirigentes 
dos departamentos da Câmara Municipal de Lisboa, que foram identificados como elementos 
relevantes no desenvolvimento de políticas culturais da cidade e inclusão da diversidade, e 
que incluem as três áreas políticas analisadas no capítulo anterior: bibliotecas municipais, 
Museu da Cidade e festividades.
 Por outro lado, para conhecer as opiniões do público-alvo das políticas culturais para a 
diversidade cultural da cidade e de instituições com quem a CML tem desenvolvido parcerias, 
quisemos ouvir também líderes de colectividades locais, de associações de imigrantes e o 
Director Nacional do Programa ESCOLHAS. 
 O objectivo inicial era organizar um focus group onde se reunissem dirigentes das 
associações de imigrantes mais representativas dos grupos residentes na cidade de Lisboa, 
bem como de outras colectividades de base local, com grande protagonismo na área do Martim 
Moniz – Mouraria. A escolha desta área de Lisboa prende-se com a enorme diversidade de 
origens geográficas da sua população residente e por ser simultaneamente o bairro onde se 
desenvolve o Festival TODOS	–	Caminhada	de	Culturas	(ver guia das entrevistas, em anexo, 
bem como a indicação das pessoas entrevistadas e das instituições que representam).
 No entanto, desde os primeiros contactos realizados, ficou claro que seria difícil 
encontrar datas consensuais para realizar o focus group, dentro dos prazos limitados definidos 
para o projecto. Nesse sentido, optámos pela realização de entrevistas individuais com as 
associações contactadas. Foram realizadas cinco entrevistas: a uma organização de âmbito 
geral Solim	-	Solidariedade	Imigrante, a qual trabalha com imigrantes de diferentes origens; 
ao Movimento	SOS	Racismo, cujo trabalho é direccionado para a luta contra o racismo e a 
promoção da interculturalidade; foi também conduzida uma entrevista com a associação 
de desenvolvimento local Renovar A Mouraria, a qual funciona no bairro mais multiétnico 
da cidade – área Mouraria - Martim Moniz; o Presidente da Associação	dos	Ucranianos	em	
Portugal foi também entrevistado; e, por fim, foi realizada uma entrevista individual a uma 
artista de origem indiana, que é também responsável pelos assuntos culturais da Comunidade	
Hindu	de	Portugal. Os contactos com as associações revelaram-se difíceis devido ao facto de 
os seus representantes terem agendas bastante preenchidas e realizarem numerosas viagens 
ao exterior. Por outro lado, dever-se-á também ressalvar que estas pessoas, membros e 
representantes das associações de imigrantes têm, na sua maioria, empregos a tempo inteiro, 
realizando um trabalho de base voluntária nas associações, pelo que os constrangimentos 
de tempo são frequentes. Numa tentativa de superar esta limitação temporal, foi também 
enviado o guião da entrevista a todas as associações contactadas, e que não tinham dado 
resposta positiva à solicitação de entrevista individual, para que pudessem remeter de volta 
as suas respostas por escrito. Infelizmente não foi recebida qualquer resposta dentro do prazo 
estabelecido para a elaboração deste relatório. 
 No que se refere à Câmara Municipal de Lisboa e entidades institucionais relevantes 
no panorama das políticas culturais da cidade, apresentamos em seguida uma breve descrição 
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dos departamentos e gabinetes, cujos responsáveis foram entrevistados no âmbito deste 
projecto:

	 DAS	–	Departamento	de	Acção	Social,	CML
  - Âmbito de intervenção: contribuição para o desenvolvimento social e 
inclusão social, nomeadamente dos grupos sociais mais desfavorecidos, como os imigrantes 
e as minorias étnicas. A interculturalidade é uma das áreas de actividade e intervenção deste 
departamento.
  - Orientação para políticas da diversidade: o trabalho do DAS ao nível da 
interculturalidade tem passado essencialmente pela coordenação do CMIC (Conselho 
Municipal para a Interculturalidade e a Cidadania), estrutura consultiva do município, já 
referido em detalhe no ponto 1.3 deste relatório.

	 DMC	–	Direcção	Municipal	de	Cultura,	CML	
  - Âmbito de intervenção: execução das políticas culturais definidas pela CML, 
nomeadamente na gestão dos museus e bibliotecas municipais, organização de equipamentos 
culturais municipais, promoção de acções e eventos culturais e desenvolvimento de condições 
financeiras e logísticas para a criação e produção cultural.
  - Orientação para políticas da diversidade: foram definidos quatro eixos 
estratégicos de actuação para a cultura e políticas culturais a prosseguir pela CML, entre 
os quais foi definido o seguinte: promoção das competências cosmopolitas e da vocação 
internacional da cidade. Esta estratégia para a área da cultura resulta da crescente importância 
da realidade intercultural da cidade e tem como principais objectivos a atingir a promoção 
da tolerância, a compreensão da diversidade, o combate à exclusão social, a promoção de 
políticas de proximidade e o acesso à cultura por toda a população de Lisboa.

	 EGEAC	–	Empresa	Municipal	de	Gestão	dos	Equipamentos	e	Animação	Cultural,	CML
  - Âmbito de intervenção: gestão dos equipamentos e espaços culturais e 
programação de várias iniciativas culturais no espaço urbano de Lisboa. Tem uma dimensão 
metropolitana de actuação (criação de sinergias entre o município de Lisboa e os concelhos 
vizinhos, pertencentes à Área Metropolitana de Lisboa), onde a tónica é a de inclusão das 
comunidades locais nos acontecimentos culturais.
  - Orientação para políticas da diversidade: as actividades da empresa estão 
centradas na gestão cultural e no relevar da temática da multiculturalidade, através da criação 
de uma personalidade cultural única e distintiva para Lisboa. O espaço urbano é visto e 
considerado como um espaço “produtor” de multiculturas, onde o instrumento de programação 
cultural é conjugado com os vectores de inclusão e envolvimento das comunidades locais da 
cidade de Lisboa. A EGEAC integra, desde 2010, a Rede Portuguesa da Fundação Anna Lindh, 
a qual tem como objectivo genérico a promoção da parceria Euromediterrânica, do Diálogo 
Intercultural e do Respeito pela Diversidade.
	 GLEM	–	Gabinete	Lisboa	Encruzilhadas	de	Mundos,	CML
  - Âmbito de intervenção: promoção da interculturalidade na cidade de Lisboa, 
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através da realização de diversas intervenções culturais que retratem a diversidade de vivências 
e culturas que coabitam em Lisboa.
  - Orientação para políticas da diversidade: ver a cidade como uma encruzilhada 
de mundos, como um ponto de encontro entre novos e antigos lisboetas – a cidade como espaço 
urbano onde se cruzem experiências dos residentes nativos e daqueles que vêm de outras 
culturas. O objectivo é organizar e promover eventos que ambicionem ser uma “caminhada de 
culturas” em locais privilegiados de cruzamentos de comunidades de diferentes origens.

	 Museu	da	Cidade,	CML
  - Âmbito de intervenção: é um museu de História, cujo objectivo é documentar 
e divulgar a história da cidade de Lisboa em todas as suas diversas vertentes: evolução urbana, 
e aspectos económicos, políticos e sociais, bem como as mentalidades e identidades dos seus 
cidadãos.
  - Orientação para políticas da diversidade: como já referido anteriormente, o 
Museu da Cidade de Lisboa não tem uma política cultural clara para a inclusão da diversidade 
cultural e dos cidadãos da cidade na sua programação ou discurso museológico. No entanto, 
encontra-se em desenvolvimento uma reestruturação para o Museu, na qual se prevêem 
alterações significativas na abordagem ao panorama cultural da cidade, às novas identidades 
culturais e à temática do multiculturalismo.

	 Programa	ESCOLHAS	–	ACIDI,	Alto	Comissariado	para	a	Imigração	e	Diálogo	Intercultural
  - Âmbito de intervenção: Promoção da inclusão social de crianças e jovens 
provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, em particular, os descendentes 
de imigrantes e minorias étnicas, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço 
da coesão social. O Programa ESCOLHAS financia os projectos desenvolvidos por instituições 
parceiras, apostando na capacitação de competências das associações promotoras dos 
projectos. 
  - Orientação para políticas da diversidade: O Programa ESCOLHAS está neste 
momento na 4ª geração (2010-2012), sendo as suas áreas de intervenção, a inclusão escolar 
e a educação não formal, a formação profissional e a empregabilidade, a dinamização 
comunitária e a cidadania, e a inclusão digital e o empreendedorismo e capacitação individual  
(http://www.programaescolhas.pt/).

3.1. As bibliotecas, o Museu da Cidade e as festividades

3.1.1. As bibliotecas

 Como referido no ponto 2.1.1. do presente relatório, não foi possível a realização de 
entrevista, ou obtenção de resposta ao questionário que se pretendia aplicar, da parte da 
Divisão da Rede Bibliotecas da CML. Como consequência, reportamo-nos à informação dada 
pelo Director Municipal da Cultura, Dr. Francisco Motta Veiga, relativamente à reestruturação 
prevista para a rede de bibliotecas municipais da cidade de Lisboa.

mailto:http://www.programaescolhas.pt/%20?subject=
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 A rede municipal de bibliotecas de Lisboa (BLX) tem como objectivo principal 
oferecer “serviços de biblioteca com base na igualdade de acesso para todos, 
sem distinção de idade, sexo, religião, nacionalidade, língua ou condição social”  
(in http://blx.cm-lisboa.pt/gca/?id=135), através da disponibilização de recursos de informação 
e conhecimento para a promoção da literacia e da leitura entre os cidadãos de Lisboa. 
 Nas várias bibliotecas municipais é possível consultar ou solicitar o empréstimo de livros, 
jornais e revistas, CD’s e DVD’s, como também participar nos diversos eventos aí realizados, 
como sejam debates, conferências, exposições, espectáculos, entre outros. Os públicos-alvo 
vão desde as crianças aos seniores.
Pelo que nos foi possível apurar, o trabalho que cada biblioteca tem feito ao serviço da população 
envolvente está muito dependente, por um lado, da tipologia das comunidades locais e, por 
outro, do dinamismo e proactividade da equipa da biblioteca. São várias as actividades e 
mostras de cariz cultural que as bibliotecas têm realizado, que por vezes abordam, mesmo 
que indirectamente, as questões da diversidade cultural da sociedade lisboeta e/ou das 
comunidades locais. Entre as várias iniciativas, são de ressalvar as realizadas pela Biblioteca 
Orlando Ribeiro, uma das bibliotecas mais dinâmicas da rede. Na programação de Junho/Julho 
de 2011 são exemplos: 
 - Raks	Mahtab: espectáculo de danças étnicas, representando os quatro cantos do 
mundo (danças do Médio Oriente e Norte de África, das ilhas do Pacífico, América do Sul, 
Índia, entre outros, incluindo danças de fusão);
 - Inni	Festival: festival de dança, teatro, performance e ioga, que pretende ser um espaço 
de partilha entre artistas e públicos, arte, restauração, fruição, potenciação e estimulação 
artística e criativa;
 - Melting	Pot	- Conferência “Transição em Telheiras”: conferências semanais organizadas 
pela Associação de Residentes de Telheiras, as quais pretendem ser espaços de reflexão sobre 
questões globais urgentes, como sejam as alterações climáticas, produção e consumo local, 
relações de vizinhança, etc., e espaços de encontro para acções locais no bairro.
 O Melting	 Pot	 é um serviço proporcionado pela rede de bibliotecas municipais de 
Lisboa (BLX), o qual consiste na apresentação de projectos diversos, colectivos e/ou individuais 
que tenham um carácter educativo, social e cultural e que sejam de interesse para a população 
envolvente. Nesse âmbito a BLX cede os seus espaços e apoia a produção e divulgação das 
iniciativas apresentadas. Actualmente este projecto é desenvolvido em três bibliotecas da BLX 
(Biblioteca Municipal de Belém, Biblioteca Municipal Camões e Biblioteca Municipal Orlando 
Ribeiro).
 Os públicos-alvo que mais actividades têm tido ao seu dispor são as crianças e os jovens, 
nomeadamente com actividades de Verão, destinadas a ATL’s (Actividades de Tempos Livres) e 
a outras instituições e jardins-de-infância. O objectivo é proporcionar às crianças e jovens um 
contacto mais directo com as bibliotecas e o conhecimento e descoberta que estas permitem, 
bem como incentivar a leitura e interpretação, e a exploração de contos e histórias, assim 
como programas de leituras em família. Como afirma Pedro Calado, do Programa ESCOLHAS 
 “[...] há também a tentativa sempre de trazer estes jovens a esses recursos (bibliotecas 
municipais) e a esses serviços. Nós próprios fomentamos muito esse tipo de interacção [...] precisamente 
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para criar essa ligação e eles perceberem que esse espaço é para todos”.

 Ainda na visão de Pedro Calado,

 “Na cidade de Lisboa nós temos, felizmente, nalguns bairros bibliotecas municipais, o que é 
uma excelente forma de fomentar a abertura destes bairros [...] e essa é uma boa prática, de facto, o 
terem trazido serviços públicos para dentro destas comunidades”.

 É primordial que as bibliotecas municipais se tornem um dos actores principais 
na incorporação e promoção de medidas e iniciativas que visem um maior dinamismo 
intercultural, procurando incentivar as comunidades locais a valorizarem e reconhecerem a 
diversidade cultural como um activo a incluir na sua programação, actividades e iniciativas. As 
bibliotecas poderão constituir um factor fundamental na melhoria das relações de vizinhança, 
como espaço de encontros, partilhas, trocas de conhecimentos, discussão de problemas e 
oportunidades, para uma maior abertura dos bairros à cidade.
 É nesta linha de pensamento e de acção que o programa “Biblioteca XXI” foi concebido 
e está a ser estruturado, encontrando-se em fase final de desenvolvimento e discussão, e 
incluído no Plano Director Municipal para a cidade de Lisboa que esteve em discussão pública 
em Abril e Maio de 2011.
 Para Francisco Motta Veiga, Director da Direcção Municipal de Cultura (DMC) da CML,

 “[...] as bibliotecas municipais representam um elemento de intervenção na cidade 
extremamente interessante, representando de facto “[...] um eixo estratégico importantíssimo 
de intervenção junto da comunidade”. Neste âmbito surge a necessidade de criar [...] uma rede de 
bibliotecas de dimensão séria, em toda a cidade, respondendo aos padrões nacionais e internacionais 
[...]”.

 Este projecto de futuro para a rede de bibliotecas municipais da cidade de Lisboa 
está enquadrado na reestruturação global programada para a CML: o Programa “Biblioteca 
XXI”, que, como já referimos, tem como principal objectivo a criação de uma rede de 
bibliotecas estruturada, consistente e que tenha em conta os interesses e expectativas 
das comunidades e bairros envolventes. Até 2024, no âmbito deste programa, e seguindo 
a convenção IFLA/UNESCO – Multicultural Library Manifesto para as bibliotecas públicas  
(http://www.ifla.org/en/publications/iflaunesco-multicultural-library-manifesto),está prevista 
a construção de uma rede de vinte e cinco bibliotecas de terceira geração em Lisboa. Destas, 
nove serão consideradas bibliotecas âncora, sendo as restantes dezasseis bibliotecas de 
bairro. As bibliotecas âncora visam servir áreas com uma população envolvente superior a 
50.000 habitantes, proporcionando um conjunto de serviços alargado para a comunidade. 
Por seu turno, as bibliotecas de bairro pretendem ser serviços de proximidade, adaptados 
às características específicas dos bairros onde se enquadram, pelo que os serviços prestados 
poderão ser distintos entre si. 
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 Na opinião de Francisco Motta Veiga,
 
 “As bibliotecas do século XXI, as chamadas bibliotecas de 3ª geração, no fundo são bibliotecas 
que têm uma intervenção activa junto da comunidade, ou seja nós (DMC) vemo-las como pequenos 
centros culturais muito activos junto das comunidades que as rodeiam [...]. O Programa “Biblioteca 
XXI” quererá, exactamente, criar essa rede de bibliotecas na cidade. Há uma consciência muito clara 
de que os programas funcionais se têm que articular com as próprias comunidades e têm de tentar 
responder às expectativas e ter um papel muito activo, significa até na formação das equipas, no tipo 
de trabalho que vamos fazer com as equipas que essas bibliotecas terão, temos que fazer todo esse 
trabalho e é isso que está efectivamente a ser já posto no terreno agora”.

 É nesta vertente interventiva que se enquadra este programa inovador para a cidade de 
Lisboa. Pretende-se que a rede comporte bibliotecas que tenham um papel activo e dinamizador 
nas comunidades onde se inserem, com uma oferta ao nível dos serviços prestados que deverá 
ser mais abrangente do que o papel tradicional de uma biblioteca, podendo inclusivamente 
considerar acções de formação específicas, acções culturais e interculturais, programas 
educacionais, no âmbito do que são as necessidades e características da população residente 
na área envolvente, potenciando e incentivando a criação de sinergias e parcerias com 
associações e entidades locais. Para tal é necessário ter em conta as valências e características 
da comunidade alvo.
 O primeiro espaço resultante desta reestruturação, e que deverá ser inaugurado em 
2013, será a biblioteca municipal de Marvila, um bairro de Lisboa com grande dinâmica de 
gente jovem e muita dinâmica intercultural. Em grande medida por via do trabalho de parceria 
que tem estado a ser realizado com a associação local Viver	Marvila, esta biblioteca constituirá 
um ponto de encontro para as comunidades residentes na área, com vista à sua inclusão e 
integração social, proporcionando-lhes outros serviços de proximidade, para além dos serviços 
tradicionais de uma biblioteca, e um programa funcional que será adaptado às necessidades e 
expectativas da população local.
 Uma maior abertura e interacção bilateral com as comunidades imigrantes é uma 
das estratégias que se pretende implementar na reestruturação perspectivada para a rede 
de bibliotecas municipais da cidade de Lisboa, constituindo aquelas um elemento inclusivo e 
integrador das diferentes comunidades residentes na cidade, bem como locais de encontro 
e promoção da diversidade cultural e interculturalidade, tornando-se as bibliotecas parte 
integrante das vivências dos cidadãos. Como afirma Francisco Motta Veiga, e em jeito de 
conclusão,

 “As bibliotecas têm como missão uma intervenção muito activa com as comunidades”.

3.1.2. O Museu da Cidade

 O Museu da Cidade de Lisboa é, hoje em dia, um museu muito vocacionado para a 
história do passado da cidade, havendo de facto uma necessidade grande de reestruturação 
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do espaço museológico e do seu programa funcional. 
 Para Ana Cristina Leite, Directora do Museu da Cidade, 
  
 “Há uns anos para cá começámos a pensar na necessidade grande de intervirmos numa 
reestruturação profunda do museu, começámos a tomar algumas medidas, quer em termos de 
programação, quer em termos de medidas de reorganização interna ou de projectos estruturais que 
pudessem conduzir a essa tal reestruturação, e um dos temas claramente que estava apontado era esta 
questão da diversidade cultural, da interculturalidade”.

 Por conseguinte, para a direcção do Museu, é prioritário garantir que toda a população 
da cidade possa aceder a este equipamento cultural e tenha conhecimento das suas valências, 
enquanto meio de divulgação da história da cidade e local de fruição de iniciativas e mostras 
culturais e artísticas, não só do passado, mas também do panorama contemporâneo.

 “Tratar a diversidade cultural é também tratar das próprias identidades culturais (da cidade de 
Lisboa)”.

 Para Ana Cristina Leite este é o mote para a reestruturação perspectivada para o Museu, 
em que se pretende promover uma dinâmica cultural, abordar e envolver as diferentes culturas 
e comunidades estrangeiras residentes na cidade e torná-las parte integrante da história 
recente de Lisboa. É no tratamento, conhecimento e compreensão do presente e das actuais 
dinâmicas sociais e interculturais da cidade de Lisboa que se poderá preparar e projectar 
uma cidade mais rica, em termos humanos e de diversidade, uma cidade verdadeiramente 
cosmopolita. Nesse sentido,

  “O repto que nós (direcção do Museu) hoje temos para o Museu da Cidade e para o modificar 
é precisamente compreender o passado, tratar o presente, para de certa forma projectar o futuro. São 
os reptos hoje que se colocam aos museus da cidade”,

 e que, ainda segundo Ana Cristina Leite, justificam a urgência em ultrapassar a lacuna 
existente ao nível da ausência de programação e abordagem histórica da interculturalidade. 
É uma realidade que as questões da diversidade da cidade contemporânea não têm sido 
devidamente tratadas e englobadas na programação e discurso metodológico do Museu da 
Cidade de Lisboa.
 Numa tentativa de ir já respondendo às necessidades que se têm colocado ao Museu 
e procurando conseguir atrair outros públicos, mais diversos, Ana Cristina Leite tem apostado 
num programa de exposições temporárias, de arte contemporânea, como seja a exposição 
que se encontra patente - Urban Africa - em colaboração com a iniciativa Africa.Cont. Esta 
exposição, da autoria do arquitecto africano David Adjaye, que se mostra como uma viagem 
fotográfica, aborda os novos padrões da África urbana, numa visão diferente do que é a imagem 
tradicional de África, com o intuito de mostrar a actual realidade urbana das principais cidades 
africanas. A iniciativa Africa.Cont (Centro de Arte Africana Contemporânea) surgiu em 2008, 
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sediada em Lisboa, como uma proposta de plataforma destinada ao desenvolvimento das 
relações de comunicação, cooperação e interacção com o continente Africano, e não apenas 
com os países lusófonos, privilegiando a promoção das diversas manifestações culturais daí 
originárias. É um projecto com a chancela do governo português e da CML, em parceria com 
algumas das mais notáveis instituições culturais portuguesas (Fundação Calouste Gulbenkian, 
Fundação de Serralves, Culturgest, Fundação Berardo e Ellipse Foundation).
 Neste esforço de concepção da reorganização, design das novas funcionalidades e 
mudança programática previstas para o Museu da Cidade, e que se pretende concretizar e 
implementar em breve, o Museu de Londres tem funcionado como a referência, nomeadamente 
no que se refere ao espaço que se visa criar para usufruto privilegiado das comunidades 
estrangeiras da cidade – centro das comunidades que seria, segundo opinião de Ana Cristina 
Leite, 

 “[...] uma mais valia para o próprio museu, não só para trazer as pessoas ao museu, porque os 
museus também procuram sempre comunicar e procuram sempre também angariar novos públicos, 
como para essas comunidades se reverem e se sentirem um pouco, um bocadinho que fazem parte da 
história (da cidade)”.

 Este “centro das comunidades” prevê constituir um espaço onde os próprios cidadãos 
possam, de forma activa e dinâmica, contribuir para contar a história actual da cidade de 
Lisboa, o que são as identidades da cidade, na perspectiva dos cidadãos, das suas vivências e 
experiências, à luz dos seus ritos e da sua cultura.
Nesta perspectiva, para Ana Cristina Leite, o papel da CML, e em particular do Museu da 
Cidade, é muito importante,

 “[...] importante neste sentido, de aglutinar estes esforços e fazer um bocadinho mais por isso 
(reconhecimento e promoção da diversidade cultural) [...], esta diversidade cultural, a interculturalidade, 
não nos desvaloriza, mas antes pelo contrário faz reforçar as nossas identidades próprias [...], é quanto 
mais a gente tratar a interculturalidade e a diversidade, mais nós favorecemos o que são as marcas de 
Lisboa, o que são as nossas identidades”.

 O Museu da Cidade, enquanto aguarda pelo início da reestruturação, tem apostado, por 
outro lado, na recolha de informação e documentação, no sentido de aumentar e enriquecer o 
património imaterial do Museu, nomeadamente do seu centro de documentação. Nesta óptica, 
tem-se procedido à recolha de publicações do ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração e 
Diálogo Intercultural) e até mesmo de documentos produzidos por universidades relativos ao 
tema dos imigrantes e minorias étnicas na cidade de Lisboa. Como afirma a Directora do Museu,  

 “É pelo menos uma tomada de consciência desta necessidade, de que há que tratar (de forma) 
urgente esta matéria (diversidade cultural), esta como todas as matérias da cidade”.

 Ainda na visão da Directora do Museu, caberá ao Museu da Cidade transmitir o 
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conhecimento e a história evolutiva, material e imaterial de Lisboa, em prol de uma melhor 
integração das comunidades e identificação com a própria cidade. No que respeita às 
políticas culturais prosseguidas pela CML, estas deverão resultar de uma maior articulação e 
comunicação entre gabinetes, departamentos, entidades camarárias e a sociedade civil.
 Pretende-se a construção de uma cultura da diversidade, que promova as diferentes 
culturas e ritos, representativos das diversas comunidades que coexistem em Lisboa, que 
incentive uma maior coesão e integração social e um maior sentido de pertença, por parte 
de todos os cidadãos de Lisboa, à cidade e à sua história e identidades culturais. O Museu da 
Cidade tem, aqui, um papel de extrema importância, enquanto veículo de cultura, de história 
do passado e do presente da cidade, o qual deverá estender o seu território de actuação para 
além do espaço físico de exposições, como atesta a Directora do Museu, Ana Cristina Leite,

 “[...] o museu é a cidade, é o território todo da cidade e tudo o que se passa nela [...], tornar (o 
Museu) um espaço dinâmico, trabalhar com as pessoas lá fora [...], interagir e estar também muito na 
cidade porque de certa forma o nosso objecto de estudo é a cidade”.

 Procura-se levar a cultura às populações, às comunidades, aos bairros da cidade, através 
de uma maior divulgação das exposições do Museu, de uma maior participação do próprio 
Museu nos eventos da cidade de Lisboa, como sejam as “Festas da Cidade”. Criar e promover 
parcerias e sinergias com outras entidades institucionais, serviços educativos e associações 
locais são exemplos de práticas adoptadas pelo Museu. Todos estes esforços pretendem, entre 
outros, apelar e contribuir para abordar e tratar as temáticas da diversidade cultural, para 
que, como é defendido pela direcção do Museu, as identidades culturais da cidade sejam 
reconhecidas e interiorizadas por todos os seus cidadãos.

3.1.3. As festividades
Festas da Cidade

 A EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural da CML) é a principal 
entidade, para a cidade de Lisboa, responsável pela realização e promoção das festividades 
oficiais do município. Desde 1996 é também a entidade responsável pela organização das 
“Festas de Lisboa”, ao reconhecer que este evento tinha as suas raízes culturais e programáticas 
nos bairros históricos da cidade. 
 Na entrevista realizada a Miguel Honrado, Director da EGEAC, ficou bem clara a vontade 
de tornar esta empresa um líder de referência na criação e promoção cultural da cidade e da 
área metropolitana de Lisboa, que seja potenciador da produção, bilateral, artística e cultural, 
representativa do que é a cultura tradicional e contemporânea dos seus cidadãos. É neste 
âmbito que a EGEAC assume a sua missão de actor catalisador do diálogo entre a cidade e 
os seus públicos e entre as culturas dos seus cidadãos, procurando dar cada vez mais eco à 
temática da multiculturalidade.
 Os equipamentos culturais (museus temáticos, teatros municipais, espaços culturais 
diversos) e as Festas da Cidade de Lisboa são as principais alavancas do trabalho que tem 
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vindo a ser desenvolvido pela EGEAC. O enfoque dado tem sido, essencialmente, no Espaço 
Urbano de Lisboa como espaço “produtor” de multiculturas, em que o instrumento de 
programação cultural deste espaço é conjugado com os vectores de inclusão e envolvimento 
das comunidades locais, da população lisboeta. Pretende-se “levar a cultura” aos bairros, às 
comunidades mais desfavorecidas, promovendo a sua inclusão e integração nas dinâmicas 
culturais da cidade. 
 Como afirma Miguel Honrado, Director da EGEAC,

 “Nesta questão da multiculturalidade eu acho que, e sobretudo na vertente cultural e numa 
cidade multicultural, ou pelo menos que se pretende multicultural como Lisboa, esta área ou este 
universo do espaço urbano deve ser ganho culturalmente, porque é de facto no espaço urbano que 
a multiculturalidade também se revela por todas as razões e mais alguma, e portanto esse espaço 
urbano também tem que começar a ser lido e a ser pressentido pelas pessoas como um espaço cultural, 
além de ser um espaço funcional [...], mais operacional digamos assim, depois cada vez mais há que 
tirar partido desse espaço urbano como espaço de encontro, como espaço de relação comunitária e 
como espaço também de fruição cultural, uma coisa leva obviamente à outra. Este instrumento de 
programação em espaço urbano parece-me um instrumento muito importante para explorar [...]. 
Aquilo que nós pretendemos com esta questão do espaço urbano [...] não é só a fruição passiva mas a 
inclusão e o envolvimento [...]”.

 O espaço urbano tem sido o palco principal para a programação das “Festas da 
Cidade”, que constituem parte fundamental na inclusão da diversidade nas políticas culturais 
da cidade de Lisboa. Este evento cultural festeja as tradições e a riqueza cultural e artística de 
Lisboa e dos seus cidadãos. Nos últimos anos, tem sido crescente a tónica dada, pela EGEAC, 
à valorização da arte contemporânea e a sua introdução na programação dos festejos. Como 
confirma Miguel Honrado,

 “Hoje em dia a arte contemporânea também é uma arte, pela sua abertura e posicionamento 
e pela diversidade de que é constituída, é também um campo ou um território de grande capacidade 
inclusiva”.

 É uma tentativa de criar e recriar a cidade, os seus espaços, em que se procuram arriscar 
novas leituras e percepções de Lisboa, apresentando novas propostas que procurem espelhar 
a realidade actual da arte e da cultura da cidade, as novas fusões e novas criações que se têm 
“escondido” nos bairros e nas comunidades locais, e que a EGEAC quer trazer para o palco da 
cidade, para o espaço urbano.
 Esta tomada de consciência da relevância da diversidade cultural, da característica 
multicultural da cidade, reflectiu-se na programação de 2010, onde foi incluída a primeira 
edição da Festa da Interculturalidade, co-organizada pelo Departamento de Acção Social da 
CML e pelas associações de imigrantes e minorias étnicas que participaram nesta festa. A Festa 
da Interculturalidade teve como objectivo a celebração das diferentes culturas da cidade de 
Lisboa, isto é, das comunidades aí residentes. A EGEAC propôs que esta fosse incluída nas 
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Festas da Cidade 2010 para que as comunidades estrangeiras sentissem que fazem, também, 
parte da cidade de Lisboa e das suas celebrações.
 Para 2011, no âmbito da programação das “Festas da Cidade”, as quais decorrem 
durante todo o mês de Junho, um dos eventos apresentado e onde a diversidade cultural da 
população de Lisboa é trabalhada, é o projecto comissariado por um conhecido coreógrafo 
italiano, actualmente a trabalhar em Portugal - Marco de Camillis. Também ele foi menino de 
rua, pelo que tem uma grande sensibilidade para o apoio às comunidades desfavorecidas.  
O projecto pretende promover as danças urbanas, com especial enfoque em grupos de dança 
provenientes de bairros críticos, culturalmente diversos, para se descobrirem novos talentos e 
se darem a conhecer projectos de qualidade já existentes, mas que têm estado confinados aos 
bairros de origem.
 Através da programação das Festas da Cidade, a EGEAC pretende estimular o 
conhecimento, produção e fruição da temática multicultural no espaço urbano da cidade, bem 
como apelar ao diálogo intercultural entre cidadãos por um lado, e entre público e artistas, por 
outro.

Outras festividades interculturais – 2008, Ano Europeu do Diálogo Intercultural

 O Ano Europeu do Diálogo Intercultural (AEDI), celebrado em 2008, marcou uma 
viragem importante na estratégia cultural da cidade de Lisboa, tendo servido como motivo 
para a celebração da diversidade e do diálogo intercultural através de diversos eventos 
realizados durante esse ano. A CML, no âmbito das celebrações do AEDI, aprovou uma série 
de iniciativas que foram desenvolvidas pelo DAS (Departamento de Acção Social) em parceria 
e com a colaboração activa de diversas associações membros do Conselho Municipal para a 
Interculturalidade e Cidadania (CMIC, à data denominado Conselho Municipal das Comunidades 
Imigrantes e Minorias Étnicas), numa tentativa de construir uma cidade intercultural, de 
promover a interacção entre diferentes culturas e entre os cidadãos de origens diversas. De 
entre as diversas actividades promovidas, apenas uma manteve a continuidade – o Festival	
ImigrArte - tendo as restantes actividades culturais sido apenas organizadas no âmbito do 
AEDI.
 O Festival	ImigrArte	tem sido apoiado pela CML através do CMIC, e também por via 
de apoio logístico específico, como seja a cedência de palcos. Esta iniciativa tem um carácter 
alternativo, pretendendo ser um festival feito por e para as pessoas, isto é pela sociedade civil, 
dando voz e visibilidade aos cidadãos e às suas valências culturais. É um espaço de partilha, 
promoção da interculturalidade, valorização dos imigrantes, divulgação das suas culturas 
e artes e um meio de interacção com o povo português, como informam Timóteo Macedo 
(responsável) e Nuno Pedro (colaborador) da Associação	Solidariedade	Imigrante, responsável 
pela organização do festival. Conta já com 4 edições (a última foi realizada em Maio de 2010) 
e, como confirma Nuno Pedro, 

 “Põe os imigrantes a organizar de forma voluntária o seu próprio festival [...] não é só pelo 
convívio que se gera, que isso é importantíssimo, o facto da organização de um festival já com esta 
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dimensão ser partilhada por dezenas de pessoas de diversas origens, a organizarem de uma forma 
voluntária o festival, não só isso é importante, como também pela mensagem que é passada para o 
exterior: nós temos, a sociedade civil tem, capacidade de propor coisas, de fazer coisas [...]”.

 Um dos eventos mais antigos da cidade de Lisboa, no que se refere à promoção da 
diversidade cultural, das artes e actividades típicas dos cidadãos estrangeiros residentes em 
Lisboa é a Festa	da	Diversidade, a qual nasceu da vontade das associações de imigrantes em 
criar uma iniciativa organizada pelos próprios cidadãos estrangeiros, uma festa feita pelas 
pessoas e para as pessoas e que foi inicialmente promovida pela Rede Anti-Racista, na altura 
constituída por mais de 30 (trinta) associações de imigrantes e direitos humanos (o Movimento	
SOS	Racismo foi o proponente da iniciativa dentro da rede), como nos informou Ana Cruz 
(colaboradora de Movimento	SOS	Racismo). É um evento que celebra a diversidade étnica e 
cultural da cidade de Lisboa, procurando proporcionar um local de encontro e de partilha de 
histórias, de experiências, de projectos, não só das associações participantes, mas também 
das convidadas, de mostras artísticas e culturais. A quinta e sexta edições da festa foram 
realizadas no Martim Moniz (as edições anteriores decorreram nos Armazéns Abel Pereira 
da Fonseca e no Liceu Camões), local histórico e central da cidade de Lisboa, que desde 2009 
passou a acolher o Festival TODOS. A sétima e última edição da Festa	da	Diversidade, na sua 
versão original, ocorreu em 2006, tendo sido realizada na Praça do Comércio. No ano de 2007, 
e no âmbito das actividades promovidas para a celebração do Ano Europeu da Igualdade de 
Oportunidades para Todos, fazendo o SOS Racismo ainda parte da comissão organizadora, 
foi sugerido que esta festa passasse a ter como local de acolhimento uma área da cidade 
de Lisboa mais abrangente, mais central, preferencialmente uma praça, tendo-se tornado 
uma festa mais institucional, perdendo o seu, até então característico, carácter informal e 
voluntarista, de acordo com Ana Cruz (SOS Racismo) e Timóteo Macedo (SolIm). 
 No ano de 2007 este evento foi denominado de Festa	da	Diversidade	e	da	Igualdade	
de Oportunidades e constituiu a última edição da Festa	 da	 Diversidade. Em 2008, como 
iniciativa integrada nas comemorações do Ano Europeu do Diálogo Intercultural, foi realizado 
o evento Lisboa InterCultural, um pouco no seguimento do que vinham a ser, até então, as 
várias edições da Festa	da	Diversidade. Este evento, com a participação e envolvimento das 
associações membros do CMIC e o apoio da CML, por via do Departamento de Acção Social, 
teve como objectivo a fruição do espaço público como palco e espaço de reconhecimento das 
manifestações culturais de diversas origens da cidade.
 Já no ano de 2010, foi feita uma nova tentativa para retomar a aposta numa festa que 
proporcionasse o intercâmbio cultural e social na cidade de Lisboa, resultante do trabalho 
de parceria entre o DAS e o CMIC. É assim organizada a Festa da Interculturalidade que se 
caracterizou pela realização de inúmeras manifestações artísticas, mostras gastronómicas e de 
artesanato, no âmbito de uma programação diversificada e multicultural, representativa das 
diversas culturas e povos que habitam a cidade de Lisboa. O trabalho realizado entre o DAS e 
as associações participantes consistiu na formação de grupos de trabalho e divisão de tarefas, 
procurando que este fosse um evento com um grande nível participativo e de responsabilização 
activa por parte das associações. A continuidade desta festividade, segundo a equipa do DAS 
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que trabalha os temas da interculturalidade, estará dependente da vontade e do interesse das 
associações de imigrantes e minorias étnicas em se envolverem activamente na organização e 
promoção desta celebração da diversidade cultural dos habitantes de Lisboa.

3.1.3.1. O Festival TODOS – Caminhada de Culturas 

 Como anteriormente referido, o GLEM (Gabinete Lisboa Encruzilhada de Mundos) foi 
criado no seguimento do Acordo de Cooperação, assinado a 9 de Setembro de 2008, entre o 
actual Presidente da CML (António Costa) e a lista de independentes Movimento Cidadãos por 
Lisboa.
 Na sequência deste acordo, a Dra. Manuela Júdice, à data Vereadora da lista Cidadãos 
por Lisboa, assumiu a responsabilidade da coordenação do projecto “Lisboa, Encruzilhada de 
Mundos” em directa articulação com o Presidente.
 A autonomia atribuída a este gabinete e projecto, permitiu que a coordenação efectuada 
pela Dra. Manuela Júdice se tornasse independente do conceito de “Departamento Municipal”, 
constituindo antes uma microestrutura que goza de maior mobilidade e proximidade aos 
decisores políticos.
 Por outro lado, e como já anteriormente referido, em 2008 celebrou-se o Ano Europeu 
do Diálogo Intercultural, tendo a CML enfatizado as temáticas da diversidade cultural nos seus 
planos de acção política. Assim, a reabilitação cultural e social da cidade tornou-se prioritária 
para o presente executivo. 
 O trabalho que tem sido desenvolvido pela equipa do GLEM vai ao encontro da 
promoção da interculturalidade de forma activa, inclusiva e integrada, no sentido de que se 
passe a comemorar a diversidade cultural em espaços de Lisboa representativos da população 
estrangeira residente, isto é onde residem, trabalham ou convivem os imigrantes, ao contrário 
do que vinha acontecendo até então. As diversas festas interculturais que foram sendo 
apoiadas pela CML, nomeadamente pelos Pelouros da Acção Social e da Cultura, aconteciam 
essencialmente em áreas não residenciais.
 Aquando do nascimento deste projecto, o Martim Moniz apresentou-se como uma 
área claramente representativa das comunidades imigrantes residentes em Lisboa, como uma 
área histórica e muito tradicional da cidade, onde se poderia conceber e organizar um evento 
de celebração da diversidade cultural. Com a escolha da zona de intervenção estabeleceram-
se os contornos que levaram à criação do Festival TODOS – Caminhada de Culturas. O conceito 
deste festival nasceu, assim, com a escolha de uma área da cidade que fosse representativa da 
diversidade cultural da população de Lisboa, como referido por Manuela Júdice, 
  
 “O TODOS nasce com a escolha de um local que é a Mouraria, Martim Moniz [...] não queria 
trabalhar com uma grande praça, queria trabalhar com um bairro”. Os bairros que constituíam a área 
escolhida eram os seguintes: Anjos, Intendente, Mouraria e Martim Moniz”.
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	 Festival	TODOS	–	um	espaço	de	encontros	e	partilhas	de	experiências	vividas:	

 “TODOS é um momento de uma festa internacional com enfoque nos países das pessoas que 
vivem nesta zona da cidade. TODOS é um espaço de reconhecimento e celebração de uma Lisboa outra 
e nova que devemos incluir definitivamente na nossa identidade urbana.
 Um programa que se desenha num jogo informal de diálogos culturais, encontros entre 
moradores e artistas, vivificação de espaços, trocas entre culturas, encontros entre tradições 
portuguesas e estrangeiras. [...] Caminhada para o cruzamento dos povos que habitam a cidade e são 
também afinal lisboetas.”
 (in http://todoscaminhadadeculturas.blogspot.com/p/2009.html)

 De acordo com a visão de Manuela Júdice e da equipa do GLEM, 

 “O que queríamos era fazer uma festa que envolvesse as populações, mas uma festa que as 
envolvesse de tal forma que no ano seguinte fossem elas a querer fazer a festa e não precisassem que 
nós lá fôssemos organizar [...] no quadro das políticas era uma estratégia nossa, mas era também uma 
aposta temporal [...]”.

 A ideia base do Festival TODOS foi o de ser um festival internacional pensado à medida 
do bairro que envolvesse a população local e as associações dos bairros de intervenção 
(residentes nativos e estrangeiros e aqueles que têm aí o seu local de trabalho), através do 
trabalho participativo comunitário e participação nas diversas mostras culturais e tradicionais, 
de modo a criar as bases necessárias para que houvesse uma aposta temporal e o festival se 
tornasse um evento autónomo, de cariz anual, de forma que fossem as populações locais a 
proceder à organização das edições futuras. 
 Através da adesão da população da cidade ao festival, o objectivo proposto foi o de se 
concretizar um forte contacto com as culturas que habitam esta área de Lisboa, disponibilizando 
uma programação multicultural e informal e o convívio entre residentes, artistas e visitantes.
 A primeira edição do festival foi organizada em 2009, como iniciativa da CML/GLEM, a 
qual teve como parceiro na organização, concepção e programação a Academia de Produtores 
Culturais.
 Para Manuela Júdice,

 “No primeiro ano era muito importante não só quebrar os medos como valorizar a auto-estima 
das populações locais [...] e a grande aposta foram as fotografias gigantes que encheram a zona do 
Martim Moniz e (da Avenida) Almirante Reis de gentes do bairro fotografadas por Georges Dussaud”.
 
 De entre as várias iniciativas culturais que aconteceram durante o festival, é de realçar 
o trabalho de fotografia executado por fotógrafos convidados (entre outros, Georges Dussaud 
e Camilla Watson) em que foram fotografadas as gentes do bairro, tendo sido estas imagens 
colocadas em exposição nas ruas e onde os “guias” da exposição foram as próprias crianças 
residentes. Esta iniciativa promoveu não só uma participação activa das crianças do bairro, 
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como também da restante população numa mostra artística sobre a sua área de residência, o 
que aumentou a visibilidade e criou uma percepção positiva desta área.
 A primeira edição do festival foi essencialmente focada na população estrangeira, no 
âmbito de uma estratégia de eliminação de barreiras culturais existentes, com o foco numa 
coesão e integração de culturas. Na segunda edição, que decorreu em 2010, pretendeu-se 
dar essencialmente relevo à cultura e tradições portuguesas (como o Fado) nas temáticas do 
festival.
 O sucesso na realização do Festival TODOS e da sua componente artística deveu-se, não 
só à parceria e trabalho realizado com a Academia de Produtores Culturais, mas sobretudo ao 
facto de ter como entidade de referência a CML, à qual é reconhecida credibilidade, o que 
permitiu ter o apoio e participação da população dos bairros envolvidos.
 Também o trabalho de actores locais, como a Associação Renovar A Mouraria, 
demonstrou ser essencial para o sucesso da organização do festival. Quer pela proximidade 
que permitiram à população residente, quer pelo conhecimento das realidades e vivências do 
território de eleição do festival, as associações e entidades locais são parceiros chave para que 
a aposta temporal neste festival seja uma realidade.
 Para o ano de 2011, a visão do GLEM e de Manuela Júdice é co-organizar o último 
Festival TODOS no bairro da Mouraria. O objectivo é que, em 2012, se parta para outro local 
de Lisboa onde se encontrem as condições pretendidas para organizar este mesmo festival,

 “A nossa aposta política para 2011 é voltar à Mouraria, nós a mesma equipa (GLEM) [...] e para 
o ano (2012) iremos fazer um (Festival) TODOS noutro lado e serão os agentes locais que garantirão a 
festa na Mouraria. Deixamos algumas marcas, queremos deixar como marca a criação da orquestra do 
Largo do Intendente, uma orquestra intercultural, à semelhança da Orchestra Piazza Vittorio, projecto 
que começou a ser desenvolvido pela CML, Fundação Calouste Gulbenkian, ACIDI e Academia de 
Produtores Culturais. Neste momento estamos a arrancar com ele só apoiados pela CML e Fundação 
Gulbenkian, porque dada a situação financeira do país, o ACIDI não está em condições de poder apoiar, 
portanto será um projecto estrutural que a gente deixa ali, também na área da empregabilidade, 
porque há muito imigrante cá, imigrante e não só, que tem formação musical e que está a trabalhar nas 
obras, no comércio, na restauração, e é uma forma de criar emprego a um pequeno grupo de pessoas 
[...] o nosso projecto é criar as condições para essa orquestra nascer”.

 De facto, é com os actores locais que o GLEM tem trabalhado, no sentido de os capacitar 
com as necessárias competências e conhecimentos, para que o festival se torne um evento 
autónomo da CML, um evento não institucionalizado, passando a ser um evento realizado 
pelas pessoas e para as pessoas.
 Da parte da CML, através de apoio financeiro, foram criadas e garantidas as condições 
físicas e logísticas para o festival, nomeadamente ao nível da segurança policial, tendo o 
trabalho da Polícia Municipal sido considerado primordial e exemplar ao nível do policiamento 
de proximidade com os cidadãos. Esta é uma boa prática a ter em consideração nas políticas 
e acções de proximidade à população da cidade, em futuros eventos, como confirmado por 
Manuela Júdice, 
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 “[...] a Polícia Municipal tem sido de um apoio, de uma compreensão fantástica, não só 
durante o TODOS com o policiamento de proximidade muitíssimo bem feito [...] e o projecto TODOS 
– Caminhada de Culturas, tornou-se um projecto piloto para a própria polícia, de referência para eles 
(Polícia Municipal) [...] tornou-se pioneiro em termos de boa prática autárquica”.

3.2. Outras actividades e eventos culturais de relevância

 No panorama cultural da cidade de Lisboa não são só as festividades que importa 
relevar quando analisamos a questão da inclusão da diversidade nas políticas culturais da 
cidade. Embora o âmbito deste estudo se centre nas festividades, julgamos ser importante 
referir outros eventos e actividades que, de forma directa ou indirecta, abordam e tratam a 
diversidade cultural e o diálogo intercultural entre as diversas comunidades residentes em 
Lisboa (para além daqueles já mencionados na parte 2., ponto 2.2.2. deste relatório), os quais 
foram referidos, nalguns casos por mais do que uma vez, nas várias entrevistas conduzidas no 
âmbito da pesquisa efectuada.

 Lisboa Mistura 
 Integrado na programação da EGEAC, que procura ser cada vez mais multicultural, 
diversificada e atenta às novas identidades e realidades culturais da cidade, o evento 
Lisboa Mistura é uma iniciativa realizada anualmente, que tem a sexta edição em 2011. Da 
responsabilidade do projecto Sons da Lusofonia e apoiada pela EGEAC, no Teatro de São Luís no 
centro da cidade, tem como objectivo ser um espaço de encontros entre os cidadãos, artistas 
e a sua arte, das mais diversas origens. Pretende ser um evento intercultural organizado pelos 
cidadãos de Lisboa de todos os lugares, com manifestações artísticas que vão acontecendo 
pelos bairros da cidade.

 Lisboa na Rua 
 Na Programação de Verão da cidade de Lisboa, denominada de Lisboa na Rua, para 
2011, é também abordada a temática da diversidade cultural, nomeadamente com a realização 
dos eventos A	Nossa	Voz	 e	 Fitas	 na	 Rua. O primeiro evento, A	Nossa	Voz, é realizado em 
parceria com o ACIDI, tendo como referência o projecto da Fundação Calouste Gulbenkian 
organizado aquando da celebração dos seus 50 anos, para o qual foram seleccionadas propostas 
musicais, apresentadas por cidadãos de Lisboa, que relevassem a diversidade cultural e nas 
quais estivessem patentes grandes fusões culturais. Este projecto irá ser divulgado durante o 
evento Lisboa na Rua, no Verão, através de actividades de rua e promoção de um CD gravado 
com os novos talentos encontrados e todo o caminho percorrido até à realização final dos 
espectáculos. Fitas na Rua é um ciclo de cinema ao ar livre, que tem como objectivo a projecção 
de filmes que estabeleçam um diálogo com o local em causa e a sua comunidade. Procura-se 
que a temática do filme promova o envolvimento e a participação da comunidade, existindo 
um trabalho prévio de divulgação, em parceria com as juntas de freguesia e associações locais. 
Os lugares escolhidos centram-se essencialmente em zonas históricas e bairros críticos da 
cidade de Lisboa. Juntamente com os espectáculos de dança urbana apresentados durante 
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as “Festas da Cidade”, estes eventos constituem exemplos de práticas a incluir num discurso 
programático para a inclusão da diversidade cultural nas políticas culturais da cidade. Para 
Miguel Honrado, Director da EGEAC,

 “A música e a dança, as razões (da escolha de projectos que utilizam estas formas de expressão 
artística) para nós (EGEAC) são óbvias, porque são duas manifestações, ou são duas expressões que 
têm essa grande vantagem de não recorrer à palavra, e portanto congregar muito, são muito universais 
nesse sentido, portanto tanto a música como a dança são de facto muito universais e não recorrendo à 
palavra, elas próprias têm um potencial inclusivo grande, forte”.

 Música nas Praças 
 Para 2012 (Setembro de 2012 é o prazo previsto para a inauguração do projecto de 
Reabilitação	–	Plano	de	Desenvolvimento, do Bairro da Mouraria) está previsto que o evento 
Música nas Praças, evento anual de celebração do dia mundial da música, o qual tem levado 
às praças, largos e ruas de Lisboa concertos de música clássica para todos os cidadãos, seja 
realizado na Mouraria, em estreita colaboração com a associação de cidadãos local Renovar A 
Mouraria. Pretende-se que estejam presentes inputs das várias expressões musicais e culturais 
do bairro, representativas das várias culturas aí coexistentes.

	 Projecto	EVA
 É ainda no seguimento desta preocupação crescente com a diversidade cultural, em 
que a cultura é vista como um meio transversal na prossecução de uma cidadania activa e 
participada, nos seus mais diversos níveis, que a direcção da EGEAC tem procurado estreitar 
relações e parcerias com o ACIDI, nomeadamente com o Programa ESCOLHAS. 
 Como mais um exemplo do que tem sido feito ao nível da programação multicultural, 
Miguel Honrado referiu, entre outros, o Projecto	 EVA, resultante da parceria estabelecida 
com o Programa ESCOLHAS e o CPAI (Centro Português de Artes e Ideias). O Projecto	EVA, 
realizado em 2010, promoveu o envolvimento de artistas plásticos com comunidades locais de 
sete bairros críticos da área de Lisboa, através da concretização de sete residências artísticas, 
uma em cada um dos bairros seleccionados. Os principais objectivos deste projecto foram a 
abertura da arte à diversidade e o envolvimento das gentes locais, o que foi conseguido com 
grande sucesso na maior parte dos bairros, havendo inclusivamente continuidade da parte dos 
trabalhos então realizados. Para Miguel Honrado, estas colaborações têm surgido como factor 
primordial decorrente da necessidade de incentivar um maior diálogo entre as comunidades, 

 “no âmbito da programação em espaço urbano) nós temos tido a preocupação, e sobretudo 
eu também trouxe essa preocupação, de nos aproximarmos cada vez mais de uma colaboração mais 
sistemática com o Programa ESCOLHAS e com o ACIDI”.

 Num outro nível, também a arte urbana tem servido de ferramenta para procurar 
estimular a produção artística e cultural, como meio de integração social e requalificação das 
comunidades e bairros mais degradados e críticos de Lisboa.  
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Para Francisco Motta Veiga, Director Municipal da Cultura,

 “A arte urbana [...] é uma dimensão importantíssima de gestão da cidade. [...] ao entrarmos por 
aí, nós de facto, também abrimos uma porta que nos leva a trabalhar com as diferentes comunidades 
aqui e com a forma como se exprimem os jovens”.

 Ainda na opinião do Director Municipal da Cultura, a galeria de arte urbana é assim 
considerada a cidade inteira: 

 “A arte é de facto uma das grandes armas para o diálogo intercultural e, portanto, a variadíssimos 
níveis ela pode e deve ser usada”. 

 Exemplos de trabalhos que têm sido realizados, em colaboração com a Direcção 
Municipal de Cultura e que promovem um outro olhar sobre a interculturalidade e novas 
manifestações culturais e artísticas da população da cidade são os seguintes:

 “Galeria	de	Arte	Urbana	(GAU)” - Projectos de Arte Urbana em Lisboa, como forma de 
diálogo e envolvência com as comunidades mais jovens, por via de uma abordagem positiva às 
novas realidades artísticas urbanas, como sejam os graffiti. Estes projectos decorrem de uma 
estratégia de sensibilização para a diversidade do património artístico e cultural da cidade, 
visando a preservação e conservação dos bens patrimoniais e o reconhecimento da riqueza e 
diversidade do património artístico e cultural da cidade. Alguns exemplos são os seguintes:
 - “CHRONO”, onde uma selecção de artistas internacionalmente consagrados foram 
convidados a desenvolver intervenções conjuntas com artistas nacionais e comunidades locais, 
com o objectivo de estabelecer um roteiro de arte urbana em Lisboa;
 - “The	Walls”, projecto despoletado através da proposta de um residente do bairro onde 
decorre a intervenção (Telheiras), em que artistas locais, juntamente com artistas convidados, 
executarão pinturas ao vivo.
 Por fim, é de salientar o trabalho que tem sido promovido e apoiado pelo Programa 
ESCOLHAS, junto das populações mais jovens dos bairros da cidade de Lisboa pela sua postura 
activa, de responsabilização e capacitação. Embora o Programa seja de âmbito nacional, para 
efeitos deste estudo centramo-nos apenas no trabalho feito em bairros lisboetas. De forma 
não exclusiva, o Programa tem como um dos públicos-alvo prioritários os descendentes de 
imigrantes e minorias étnicas, sendo o diálogo intercultural um princípio-chave, integrado na 
participação cívica e comunitária, uma das cinco grandes áreas trabalhadas pelo Programa. 
Segundo Pedro Calado, Director do Programa ESCOLHAS, 

 “Acreditamos muitíssimo no diálogo intercultural. É a nossa forma de encarar a diversidade. 
Um programa com esta abrangência e com este largo espectro que está em todo o país [...] tem um 
potencial muitíssimo grande de colocar pessoas, que dificilmente se encontrariam, em contacto. E a 
nossa perspectiva é mesmo do diálogo intercultural, ou seja mais do que a acomodação das culturas 
ou o multiculturalismo, o que nós defendemos é precisamente a transformação mútua, ou como nós 
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dizemos aqui no ACIDI, a ideia das culturas aditivas. Ou seja, nós não precisamos de perder nada 
daquilo que é a nossa cultura de origem [...] podemos é ir adicionando pelo contacto e pela troca [...], 
isso implica antes de mais o confronto, os intercâmbios, isso é uma coisa que está sempre a acontecer 
por todo o país. Temos tido os intercâmbios mais extraordinários”.

 Ainda na opinião de Pedro Calado,

 “As questões da cultura, acabam por ter um impacto muito forte no âmbito do ESCOLHAS, 
sobretudo no âmbito da medida 3, que é a participação cívica e comunitária, nós temos imensos 
projectos que utilizam muito o veículo da arte e da cultura para a inclusão social”.

 Alguns dos projectos que consideramos como exemplo a apontar para este estudo, são 
os seguintes:
 - “Há	Escolhas	no	Bairro” – através da mediação intercultural e do envolvimento activo 
da comunidade, o objectivo do projecto é apoiar a criação de respostas locais que vão de 
encontro às necessidades da plena integração social de crianças e jovens. Visa, também, o 
alargamento de horizontes culturais, novas perspectivas sobre os outros e o meio envolvente, 
e a melhoria das relações interpessoais, valorizando os conhecimentos e competências 
associados às diversas realidades artísticas urbanas.
 - “+	 Skillz” - projecto de desenvolvimento e intercâmbio de talentos artísticos, 
profissionais, sociais e escolares dirigido aos jovens, que inclui a participação em várias 
actividades culturais, artísticas e de apoio escolar.
 - “ConTactoCultural” – projecto cujo principal objectivo é incentivar os jovens a uma 
maior participação social com uma atitude pró-activa na sociedade, fomentando a cidadania 
activa, no quadro de uma sociedade multicultural, com vista à promoção da interculturalidade 
junto da sociedade civil.

3.3. Os decisores políticos versus população alvo:  
os imigrantes – problemáticas identificadas

 Do lado das associações, é comum o sentimento de que, embora a CML, por via da 
Acção Social e do trabalho desenvolvido através das acções e iniciativas do CMIC (Conselho 
Municipal para a Interculturalidade e Cidadania), vá apoiando as associações de imigrantes e 
minorias étnicas, e co-organizando e promovendo actividades interculturais e para o diálogo 
intercultural entre as comunidades imigrantes e a população em geral, assiste-se ainda a uma 
“folclorização” das culturas de origem estrangeira.
 Para Ana Cruz, do	Movimento	SOS	Racismo, a cultura é de facto um meio fundamental 
para aproximação das pessoas. No entanto, existe o risco de tornar as diferentes culturas 
fechadas, não investindo verdadeiramente no cruzamento de conhecimentos e vivências. 
Na sua opinião, os actores responsáveis pela governação da cidade têm apostado muito 
em eventos mediáticos e multiculturais, em detrimento de eventos verdadeiramente 
interculturais, que sejam feitos com as pessoas e não somente para as pessoas. Ana Cruz 
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defende a necessidade de se ir além do aspecto mais artístico da cultura, que é de facto um 
grande meio de comunicação, sendo crucial olhar e incorporar os valores adjacentes a cada 
cultura, no sentido de evidenciar as aprendizagens culturais resultantes.
 Também a responsável pela área da cultura da Comunidade	Hindu	de	Portugal, Lajja 
Sambhavnath, sustenta que o contexto de cada cultura deve ser integrado na concepção 
das políticas culturais. Para esta responsável, é vital contextualizar as diferentes culturas e 
transmitir a história e as diferentes formas de arte que caracterizam cada comunidade, de uma 
forma dinâmica e integradora. “Servir a cultura num prato”, como tem sido feito, na perspectiva 
de Lajja Sambhavnath, é transformar o potencial multicultural da cidade num folclore de 
diferentes culturas, ficando só ao nível da apresentação, não havendo uma verdadeira fruição 
e interacção por parte dos públicos. Nesse sentido, acredita que uma transformação de 
mentalidades passará por se apostar num conhecimento mais profundo da cultura de cada 
comunidade, para além da vertente meramente artística, num crescimento que seja feito 
através do diálogo intercultural, da profissionalização dos artistas, independentemente das 
suas origens, de um diálogo das artes (estrangeiras e portuguesas), não só ao nível amador, 
mas também ao nível profissional e de intercâmbio.
 Ainda nesta linha de análise, Pavlo Sadokha, Presidente da Associação dos Ucranianos 
em	 Portugal, sugere uma maior cooperação e colaboração entre entidades governativas, 
entidades culturais e entidades científicas e académicas, promovendo inclusivamente 
o intercâmbio internacional entre artistas nacionais e artistas dos países de origem das 
comunidades imigrantes residentes em Lisboa, como meio de promover a interculturalidade 
na cidade, a inter-relação e aprendizagem mútua entre as diferentes culturas e um maior 
envolvimento de todas as comunidades, nativa e estrangeiras, no crescimento cultural da 
cidade.
 O reconhecimento destas e de outras problemáticas, por parte dos actores institucionais 
entrevistados, é um facto, assim como a assumpção de que a falta de articulação e comunicação 
entre os diferentes departamentos e entidades da CML que tratam dos temas da cultura é 
uma lacuna que urge colmatar.
 Na opinião de Miguel Honrado, Director da EGEAC, empresa municipal responsável 
pela gestão de equipamentos e animação cultural, 

 “As políticas culturais, em meu entender, hoje em dia, fazem-se de um grande trabalho de 
mediação [...], o trabalho de mediação é cada vez mais um trabalho que tem de estar presente na 
cadeia da fruição cultural e na cadeia da produção cultural. [...] Eu acho que uma política multicultural 
não passa só pela parte cultural, digamos assim, porque eu acho que há questões que têm de ser 
resolvidas a nível do território da cidade, que são importantíssimas [...] que são as questões que têm a 
ver, por exemplo, com tudo o que é o pôr em relacionamento e em diálogo as várias comunidades que 
constituem a cidade [...] acho que há toda uma política já não do material, da construção propriamente 
dita, mas uma política do imaterial que tem de ser desenvolvida entre as comunidades no sentido de 
as pôr em diálogo. E isso é algo que não pode ser só a cultura a fazer, é a cultura, é a acção social, é 
a economia da própria cidade, é o urbanismo, portanto é todo um leque de facetas que de alguma 
maneira constituem a governança da cidade que têm de estar em sintonia para tentar, digamos resolver, 
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ou se quiserem, desenvolver melhor o potencial multicultural de Lisboa e no fundo tentar que Lisboa 
seja uma cidade onde o multicultural seja uma identidade, que eu acho que ainda não é”.

 Por outro lado, para Francisco Motta Veiga, da DMC (Direcção Municipal de Cultura), a 
integração da diversidade cultural nas políticas culturais da cidade de Lisboa é

 “Uma batalha em variadíssimas frentes [...], no fundo criar aos vários níveis, aquilo que faz 
com que uma pessoa se sinta da cidade, e se sinta elemento da cidade [...] é uma lógica global e só 
pode ser vista de uma lógica global e completamente integrada, e portanto nós temos que ser uma 
peça de um puzzle que todo ele tem esta preocupação da interculturalidade como um eixo estratégico, 
e é portanto, na aplicação concreta das várias políticas, ou das várias áreas, que isso consegue fazer 
sentido”.

 Também Pedro Calado, do Programa ESCOLHAS, partilha desta visão de que há muito 
ainda a fazer por parte dos actores institucionais na gestão da diversidade cultural e da vasta 
riqueza que proporciona,

  “Acho que pode haver uma estratégia integrada, articulada, uma estratégia de 365 dias por 
ano. Acho que determinadas zonas da cidade de Lisboa têm por excelência um potencial enorme, uma 
riqueza enorme, mas na maioria, talvez por falta de estratégia global, integrada, articulada e 365 dias 
por ano, cresceram e são geridas, quase geração espontânea”.

 Relativamente ao Festival TODOS, o líder da Associação Renovar A Mouraria, Nuno 
Franco, reconhece o esforço que tem sido colocado na organização do festival e na tentativa 
de integração, desde a sua génese, de toda a comunidade da área de intervenção. No entanto, 
refere que, embora o Festival TODOS tenha sido positivo para a imagem do bairro da Mouraria, 
para a sua promoção junto da cidade e impulsionador de outros projectos no âmbito da 
requalificação do bairro (Plano de Desenvolvimento em curso), aquele pouco contribuiu 
para alterar, ou melhorar, o nível das inter-relações entre comunidades estrangeiras e entre 
as comunidades estrangeiras e a comunidade portuguesa. As diversas comunidades vivem 
muito, ainda, numa lógica de ”costas voltadas para o outro”, não havendo uma interacção 
verdadeira, para além da que acontece ao nível das trocas comerciais e coexistência pacífica 
entre vizinhança.
 Por sua vez, Lajja Sambhavnath, da Comunidade	Hindu	de	Portugal, e Pavlo Sadokha, 
da Associação	dos	Ucranianos	em	Portugal, vêem o Festival TODOS como um bom conceito 
de promoção da interculturalidade da cidade e uma oportunidade de aceder e conhecer as 
diversas culturas e interagir com as diferentes comunidades que povoam Lisboa.
Também Ana Cruz, do Movimento	SOS	Racismo, considera o Festival TODOS como um evento 
muito interessante em que se consegue promover a interculturalidade da cidade, transmitindo 
uma imagem muito positiva ao público em geral.
 Do lado da CML, é consensual a relevância dada à organização do Festival TODOS, como 
um esforço deste executivo em integrar e valorizar as comunidades imigrantes da cidade.  
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Para Francisco Motta Veiga (DMC),
 
 “[...] do ponto de vista deste executivo, o desenvolvimento de um conjunto de políticas e 
estratégias especificamente para incentivar e para dar resposta a esta dimensão intercultural, e pôr 
em relevo esta dimensão intercultural de Lisboa, isso é de facto claramente assumido e claramente, 
quer no discurso, quer na prática da CML, um elemento com muita importância. Daí ter nascido o 
Festival TODOS, daí ter nascido toda esta dinâmica, que no caso do Festival TODOS evidentemente 
é um momento especial no ano, com muita visibilidade e isso é particularmente relevante. Isto de 
alguma maneira vem pôr em relevo, e vem tentar olhar de frente em várias áreas uma coisa que é 
uma realidade da cidade e é aí que é o ponto, ou seja o que é importante é que Lisboa é uma cidade 
intercultural [...].”
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PARTE 4: Conclusões

 Embora se trate de um estudo exploratório, dado o tempo limitado em que foi 
efectuado, a informação recolhida permitiu extrair algumas conclusões de ordem geral, 
relativas à incorporação da diversidade nas políticas culturais de Lisboa, e outras específicas de 
cada uma das três áreas de intervenção seleccionados para este trabalho: bibliotecas, Museu 
da Cidade e festividades.
 A evolução recente da política cultural de Lisboa é marcada por dois acontecimentos 
importantes: i) a chegada do actual executivo à CML em 2007 e ii) as celebrações do Ano 
Europeu do Diálogo Intercultural em 2008.
 A mudança do executivo camarário trouxe uma preocupação acrescida relativamente 
às temáticas de Lisboa cidade multicultural e cosmopolita (cidade intercultural), procurando 
introduzir a dimensão cultural e da interculturalidade em várias esferas de actuação da 
autarquia (social, urbanismo, segurança, planeamento estratégico, educação e juventude). 
Por sua vez, as actividades desenvolvidas no âmbito do Ano Europeu do Diálogo Intercultural 
foram catalisadoras de diversas iniciativas interculturais, que proporcionaram mais um espaço 
de diálogo entre associações locais, de imigrantes e minorias étnicas, actores institucionais, 
artistas e públicos diversos.
 Deste modo, a dimensão cosmopolita e a vocação histórica de Lisboa para o 
estabelecimento de pontes com povos de outras origens geográficas e culturais, é qualificada 
na estratégia cultural da cidade, como uma potencialidade e um factor de valorização, interna 
e internacional, da imagem da capital portuguesa:
  
 “Lisboa	 é,	 e	 sempre	 foi,	 heterogénea	 e	 multicultural,	 uma	 cidade	 relativamente	 aberta	 à	
tolerância	e	à	integração.	Há	que	aproveitar	e	potenciar	esse	facto,	tornando	Lisboa	num	espaço	de	
trocas	e	fluxos	de	 ideias	e	de	expressão	e	valorização	da	diversidade	e	tolerância.	Este	facto	não	só	
pode	capitalizar	e	potenciar	uma	actividade	social,	económica	e	culturalmente	mais	intensa	na	cidade,	
como	fomentar	novos	e	prometedores	campos	criativos,	em	áreas	como	a	produção	transcultural	ou	o	
cruzamento	disciplinar”.
	 (in http://cultura.cm-lisboa.pt/)

 A diversidade cultural propiciada pela coexistência de diferentes comunidades 
estrangeiras a residir em Lisboa, pelo menos ao nível do discurso dos dirigentes entrevistados, 
é largamente reconhecida como um factor crucial para o desenvolvimento da cidade, sendo 
considerada um elemento inovador de aprendizagem, crescimento e transformação, ainda em 
estado bruto, que deverá ser olhado como uma oportunidade, mas também com inúmeros 
desafios que permitirão reconstruir e repensar as identidades socioculturais da cidade e o 
papel dos cidadãos e da sociedade civil no desenvolvimento e requalificação de Lisboa. 
 O reconhecimento da importância de tornar a cidade de Lisboa uma cidade 
verdadeiramente intercultural e cosmopolita, no sentido de potenciar o cruzamento de 
vivências, uma maior tolerância para com o outro, explorando as oportunidades que resultam 
da partilha de conhecimentos, experiências, modos de vida e culturas, está patente em todos 

http://cultura.cm-lisboa.pt/


Imigração, Diversidade e Política Cultural em Lisboa

         
57

os discursos dos entrevistados: altos responsáveis da autarquia, dirigentes de associações 
de imigrantes e de colectividades locais e ainda representantes de outras instituições com 
responsabilidades na esfera cultural ou da integração de imigrantes. Contudo, importa 
sublinhar que todos mencionaram o muito que ainda há a fazer, nomeadamente ao nível da 
promoção do diálogo, comunicação e interacção, quer entre a CML e os cidadãos, quer entre 
os próprios departamentos municipais, entidades institucionais e os agentes locais. De facto, 
apesar das parcerias que referimos no ponto 2.2.3. deste relatório, e do papel relevante que 
diversos actores privados e públicos têm assumido como intermediários entre os cidadãos, 
as associações locais, a CML e outras entidades, a reestruturação que se pede não deverá ser 
somente ao nível orgânico e de conteúdo de políticas, mas sobretudo ao nível das mentalidades 
e da vontade de ver a cidade de Lisboa na perspectiva dos vários olhares que a povoam. Alguns 
exemplos são os programas e projectos desenvolvidos, nas vertentes da cultura e da inclusão 
social pelo ACIDI, Programa ESCOLHAS, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação Aga Khan e 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
 No contexto mais global das problemáticas apontadas, quer pelos responsáveis dos 
departamentos do município e das entidades culturais da cidade, quer pelos representantes 
das associações entrevistadas, há elementos importantes a reter relativamente a cada uma 
das três áreas da política cultural de Lisboa, analisadas neste estudo e que apresentaremos em 
seguida.

 As bibliotecas
 É peremptória a falta de uma política concreta e actividades integradas, para a promoção 
da diversidade cultural, na área das bibliotecas municipais de Lisboa. O trabalho que tem vindo 
a ser desenvolvido, ao nível da interculturalidade e da incorporação da diversidade nos seus 
programas de acção, tem estado muito dependente da vontade dos actores locais e das equipas 
de cada uma das bibliotecas, resultando em iniciativas muito pontuais e desarticuladas, não 
enquadradas numa lógica integrada, como seria desejável.
No âmbito das entrevistas, esta problemática foi essencialmente apontada pelos actores 
da CML. Da parte das associações, as bibliotecas não foram referenciadas como elemento 
essencial, na visão que têm das políticas culturais da CML, o que certamente evidenciará a 
falta de protagonismo destes equipamentos na implementação das medidas culturais mais 
recentes.
 Para Francisco Motta Veiga, da Direcção Municipal de Cultura as bibliotecas municipais 
são um elemento crucial na concepção do panorama cultural e social da cidade, “[...] as 
bibliotecas têm de ter um relacionamento muito forte com a comunidade onde estão inseridas 
e têm de fazer um trabalho muito activo com as comunidades onde estão inseridas”.
 Para Pedro Calado, do Programa ESCOLHAS, as bibliotecas municipais poderão 
constitui um factor chave na formação dos jovens, no que se refere à fruição e interacção entre 
diferentes culturas, como espaço de partilha de conhecimentos e vivências.
 O Programa “Biblioteca XXI” constitui assim, uma aposta na reestruturação tão 
necessária da rede de bibliotecas municipais, na sua modernização e adaptação às comunidades 
envolventes, às características dos bairros onde se inserem, como elementos de integração 
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social e cultural, complementos ao sistema educativo (escolas dos bairros em causa) e como 
espaços de convivência e fruição cultural e artística. A implementação deste programa, tendo 
em conta a sua concepção e objectivos propostos, poderá vir a tornar-se, e deseja-se que 
assim o seja, numa boa prática da autarquia integrada na promoção da interculturalidade.

 O Museu da Cidade
 Até agora, pouco tem sido feito na inclusão da Lisboa multicultural e intercultural na 
programação do Museu da Cidade. Reconhecido pelos responsáveis camarários, incluindo a 
Directora do Museu da Cidade, é necessário reajustar o papel do Museu da Cidade no programa 
cultural de Lisboa, é necessário aproximar o Museu dos cidadãos e tornar o Museu um local 
de interesse e atractivo para as diversas comunidades. Por outro lado, o serviço educativo do 
Museu deverá ser aprofundado e criar hábitos e rotinas nas comunidades escolares da cidade 
na fruição do Museu, dos seus espaços, da sua história e conhecimentos.
 Com a reestruturação prevista para o Museu da Cidade poderá investir-se e apostar 
numa futura boa prática e exemplo de medida cultural integrante e inclusiva, tornando o 
Museu num equipamento cultural dinâmico, ao serviço da população da cidade, a qual sinta 
que este é, também um espaço de todos e para todos, reforçando as marcas e identidades 
culturais da cidade.

 As festividades
 As festividades constituem o domínio de intervenção cultural onde a incorporação da 
diversidade está mais presente e tem produzido melhores resultados, ao nível do conhecimento 
mútuo e interacção entre a população nativa e os distintos grupos de imigrantes que residem 
ou trabalham em Lisboa e pela participação das associações de imigrantes, colectividades 
locais e outras instituições públicas e ONG na organização de algumas dessas iniciativas. 
Apesar disso, alguns dos dirigentes associativos entrevistados apresentaram uma visão crítica 
do modelo organizacional de algumas dessas iniciativas.
 Na opinião de alguns líderes de associações, ainda subsiste um modelo de organização 
top-down, monopolizado pelo poder local, não sendo pedida à sociedade civil a sua 
participação de uma forma livre, autónoma e independente. Por outro lado, referem também 
o risco da folclorização das culturas estrangeiras através da mera apresentação artística nos 
diversos festivais interculturais, sublinhando a necessidade de promover um conhecimento 
mais profundo das culturas, em termos globais.
 Apesar destas observações menos positivas, há um sentimento generalizado de que a 
CML deverá continuar a promover e apoiar festividades e eventos interculturais, como espaços 
de encontro e interacção das diversas culturas que habitam Lisboa.
 Em jeito de síntese conclusiva, sobre a incorporação da diversidade nas políticas 
culturais de Lisboa, importa ainda referir duas ideias fortes que emergiram das entrevistas:

i) Lisboa como cidade de cumplicidades

 “[...]	nós	queremos	que	esta	Lisboa	seja	uma	Lisboa	também	de	cumplicidades,	seja	uma	Lisboa	
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onde	efectivamente	haja	compromissos,	entre	os	cidadãos,	compromissos	positivos,	compromissos	de	
se	conhecerem,	trocarem	experiências	[...]”
 Timóteo Macedo, SolIm 

 “[...]	cumplicidades	é	uma	palavra	essencial	na	gestão	da	cidade,	cumplicidades	é	um	ponto	
crucial	[...]”
 Francisco Motta Veiga, Direcção Municipal de Cultura

ii) Uma sociedade participativa, as pessoas fazem a cidade

 “Acreditamos	 muito,	 na	 participação	 das	 pessoas.	 É	 o	 quarto	 princípio	 (princípios-
chave	 do	 Programa	 ESCOLHAS),	 é	 fundamental	 [...]	 cada	 vez	 mais	 financiamos	 as	
ideias	 das	 próprias	 pessoas,	 cada	 vez	 mais	 temos	 mecanismos	 de	 participação	 activa”. 
 Pedro Calado, Programa ESCOLHAS

 “As	boas	práticas	são	aquilo	que	muitas	associações,	muitas	pessoas,	em	termos	individuais	
fazem,	promovendo	a	interacção,	muitas	vezes	é	uma	interacção	diária,	de	vizinhança,	de	proximidade,	
de	conhecimento	mútuo	[...]	“
 Timóteo Macedo, Solim 

 “Nós	(EGEAC)	fazemos	bem	este	interface	entre	a	cidade	histórica,	aquela	cidade	institucional	e	
a	outra	cidade	que	nós	cada	vez	mais	queremos	integrar	na	nossa	actividade,	levando	a	nossa	oferta	a	
esses	locais,	como	também	trazer	desses	locais	aquilo	que	está	a	acontecer,	portanto	é	um	movimento	
em	dois	sentidos,	um	projecto	em	dois	sentidos”.
 Miguel Honrado, EGEAC

	 “[...]	gerir	relacionando-nos	com	as	comunidades	envolventes,	que	este	é	o	primeiro	passo	que	
cada	um	destes	equipamentos	culturais	(bibliotecas	municipais	e	museus)	tem	de	poder	fazer.	Esta	é	
claramente	uma	linha	totalmente	assumida	e	totalmente	passada	para	o	terreno”.
 Francisco Motta Veiga, Direcção Municipal de Cultura 
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ACRÓNIMOS

ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural

AEDI – Ano Europeu do Diálogo Intercultural

ATL - Actividades de Tempos Livres

CEG – Centro de Estudos Geográficos

CLAII - Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes

CMCIME - Conselho Municipal das Comunidades Imigrantes e das Minorias Étnicas

CMIC - Conselho Municipal para a Interculturalidade e Cidadania

CML – Câmara Municipal de Lisboa

CNAI - CNAI – Centro Nacional de Apoio ao Imigrante

CPAI - Centro Português de Artes e Ideias

CPL - Movimento Cidadãos por Lisboa

DAS – Departamento de Acção Social (CML)

DMC - Direcção Municipal de Cultura 

EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural

GLEM - Gabinete Lisboa Encruzilhada de Mundos

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional

IGOT-UL – Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa

IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social

ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa

PALOP – Países Africanos de língua Oficial Portuguesa

PEL - Plano Estratégico de Lisboa

SCML – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

EU – União Europeia
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ANEXOS

Guião das Entrevistas

 Para os “stakeholders” envolvidos neste estudo (CML – GLEM, DAS, DMC; EGEAC, e o 
Museu da Cidade) as questões de base genérica, usadas nas entrevistas realizadas, foram as 
seguintes: 

 1. Como avalia, de uma forma geral, a inserção da componente diversidade (cultural) 
nas políticas culturais prosseguidas pelas entidades municipais da cidade de Lisboa?
 2. Festividades permanentes: como avalia as festividades interculturais que têm sido 
promovidas, co-organizadas e/ou apoiadas pela Câmara Municipal de Lisboa (considerando 
particularmente a relevância do Festival TODOS neste contexto)? Na concepção do Festival 
TODOS têm sido considerados os imigrantes residentes na cidade e as suas aspirações sociais 
e culturais?
 3. Como é tratado o elemento diversidade (cultural) nas actividades e serviços 
oferecidos pelas bibliotecas municipais (quando aplicável)?
 4. Como é incorporada e transmitida a componente diversidade na história da cidade 
retratada nas colecções e programa de exposições do Museu da Cidade (quando aplicável)?
 5. Que avaliação faz da inclusão da diversidade linguística nas políticas culturais para a 
cidade de Lisboa? Esta questão do pluralismo/diversidade linguística, na sua opinião, tem sido 
levada em consideração na programação das festividades e eventos culturais, nas actividades 
promovidas pelas bibliotecas municipais ou na programação do Museu da Cidade?
 6. Na sua opinião, o que deverá ser feito para promover uma verdadeira cultura da 
diversidade na cidade de Lisboa, de uma forma geral? 

Para as associações de imigrantes a quem foram realizadas entrevistas, as questões genéricas 
colocadas foram as seguintes:

 1. Como avalia a inserção da componente diversidade cultural/ interculturalidade nas 
políticas culturais prosseguidas institucionalmente, ao nível da Câmara Municipal de Lisboa 
e entidades municipais? E no que se refere, especificamente, ao trabalho feito ao nível da 
promoção da multiculturalidade em festividades da cidade de Lisboa e programação cultural 
das bibliotecas municipais e Museu da Cidade?
 2. A questão do pluralismo/diversidade linguística, na sua opinião e percepção, tem 
sido levada em conta quer nas políticas culturais, quer nos eventos e actividades interculturais 
institucionais na cidade de Lisboa? 
 3. Quais as suas opinião, críticas e comentários sobre as festividades anuais ou outros 
eventos culturais de comunidades imigrantes que se têm realizado na cidade de Lisboa?
 - Relativamente ao Festival TODOS, qual a vossa percepção sobre o impacto deste 
evento para as comunidade de imigrantes? 
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4. Qual considera que deverá ser o caminho a tomar, por um lado pelas entidades institucionais 
(Câmara Municipal de Lisboa e outras entidades municipais), por outro lado pelas Associações 
representativas das comunidades imigrantes, na promoção da diversidade cultural/
multiculturalidade existente na cidade de Lisboa?
 - Sugestões, Boas Práticas, Problemáticas.




