
EIXO V – Da Economia da Cultura 

 
 
 



1) Apresentação (30min) 
 
• Eixos 
• Eixo V – Da Economia da Cultura 
• Estrutura do PMC 
• Definições 
• Diretrizes do Eixo V 
• Metodologia 
• Metas 

 
2) Trabalho em Grupo (1h30min) 
3) Café (30 min) 
4) Apresentação das Contribuições  

 

  

Roteiro 
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Eixo V - Da Economia da Cultura  

a. Cadeias e Arranjos Produtivos  

 

b. Promoção da Sustentabilidade  

 

c. Mercado e Instituições Culturais 



Estrutura do PMC 

  5 Eixos 

15 Diretrizes 

     Ações 

50 Metas 



Definições 

O que são diretrizes? 

Diretrizes são orientações, guias, rumos. 
São linhas que definem e regulam um traçado 
ou um caminho a seguir. Diretrizes 
são instruções ou indicações para se 
estabelecer um plano, uma ação, um negócio 
etc. 



Definições 

O que são metas? 

Objetivo de forma quantificada. É o alvo que 
você deseja, mas que é possível ser medido. É 
alguma coisa que você tem em mente para o 
futuro, mas que seja determinado. 
 

O que são ações? 

Atividades para obter determinado resultado, 
no caso atingir a meta proposta. 

 



Diretrizes do Eixo V 

Total: 2 Diretrizes e 6 Metas (Metas 45 a 50 nas páginas 230 a 235) 



Metodologia 

• Cada participante vai receber  Fichas de Colaboração divididas em 3 folhas: 
1. Avaliação de cada Meta apontando se concorda ou não concorda; 
2. Ficha de Alteração de conteúdo da Diretriz, Ações e Meta; 
3. Ficha de Inclusão de conteúdo da Diretriz, Ações e Meta; 

 
• As fichas são individuais; 

 
• As discussões podem ser em grupo; 

 
• Na medida em que as fichas são preenchidas devem ser entregues aos 

relatores; 
 

• Ao final, todas as colaborações serão sistematizadas e apresentados os 
quantitativos. 
 

• Será publicado o relatório com todas as contribuições no site  
      http://planomunicipaldecultura.prefeitura.sp.gov.br 
 
 

http://planomunicipaldecultura.prefeitura.sp.gov.br/
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Diagnóstico (pp. 149)  



Diagnóstico (pp. 151)  
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bom trabalho! 


