


Roteiro 

1) Apresentação (30min) 
 
• Princípios norteadores do PMC 
• Eixos 
• Definições 
• Diretrizes 
• Metodologia 
• Metas Sugeridas 
 
2) Debate e elaboração das propostas (2h30min) 
3) Apresentação das Contribuições  
 



Etapas 



Princípios Norteadores do PMC 

1. Desenvolver a territorialização das políticas, programas, projetos e ações públicas;  

2. Expandir e qualificar a infraestrutura de equipamentos culturais; 

3. Cristalizar a formação técnica, artística e de gestão cultural como base da política; 

4. Criar as condições para o oferecimento de programação cultural diversa e de 
excelência; 

5.  Implementar políticas para as artes que garantam a produção, circulação, acesso 
e fruição das diferentes linguagens artísticas;  

6.  Consolidar a cidadania cultural como pilar das políticas públicas de cultura; 

7.  Desenvolver estratégias que fortaleçam o potencial econômico da cultura; 

8.  Estruturar um sistema municipal de informações e indicadores culturais. 

 

 



Estrutura do PMC 

A proposta de Plano Municipal de Cultura: 
  
# 5 Eixos; 
# 15 Diretrizes; 
# Ações; 
# 50 Metas. 



3 Diretrizes e 7 Metas 

3 Diretrizes e 12 Metas 

3 Diretrizes e 10 Metas 

4 Diretrizes e 15 Metas 

2 Diretrizes e 6 Metas 



Diagnóstico – Eixo I 





Diagnóstico – Eixo II 





Diagnóstico – Eixo III 



Diagnóstico – Eixo IV 



Diagnóstico – Eixo IV 



Diagnóstico – Eixo IV 



Diagnóstico – Eixo IV 





Diagnóstico – Eixo IV 





















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 ações? 
Atividades para obter determinado resultado, no caso 
atingir a meta proposta. 
 
O que são metas? 
Ações de forma quantificada. É o algo que você deseja, 
mas que é possível ser medido.  
É alguma coisa que você tem em mente para o futuro, 
mas que seja determinado. 
 



Metodologia  

• Cada participante receberá 3 tipos de Fichas de Colaboração: 

 

Ficha1: Avalie a Meta de interesse, apontando se concorda 
ou não concorda; 

 

Ficha 2: Se você não concordou com alguma meta utilize a  
Ficha de Alteração de conteúdo (branca). 

 

Ficha 3 (amarela): Se você considera que esse eixo precisa de 
novas metas ou diretrizes utilize a Ficha de Inclusão de 
conteúdo. 

  

 

 



Metodologia  

 

• Utilize apenas uma ficha por meta; 

 

• Vamos trabalhar em grupo; 

 

• Na medida em que as fichas forem preenchidas, devem ser 
entregues aos relatores; 

 

• Será publicado o relatório com todas as contribuições e você 
também poderá contribuir no site até o dia 15/3 

 
 

http://planomunicipaldecultura.prefeitura.sp.gov.br/


http://planomunicipaldecultura.prefeitura.sp.gov.br/consulta 

Consulta online 



http://planomunicipaldecultura.prefeitura.sp.gov.br/consulta 

Consulta online 



http://planomunicipaldecultura.prefeitura.sp.gov.br/consulta 

Consulta online 



http://planomunicipaldecultura.prefeitura.sp.gov.br/consulta 

Consulta online 



http://planomunicipaldecultura.prefeitura.sp.gov.br/consulta 

Consulta online 



Diretriz 01: (1 à 3) Reestruturação e regionalização 
Diretriz 02: (4 à 6) Sistema Municipal de Cultura 
Diretriz 03: (7) Sistema Municipal de Informações 
 
Diretriz 04: (8 à 14) Rede de espaços culturais 
Diretriz 05: (15 à 17) Gestão compartilhada de espaços culturais 
Diretriz 06: (18 e 19) Espaços de guarda de acervos 
 
Diretriz 07: (20 à 22) Salvaguarda de bens culturais 
Diretriz 08: (23 à 25) Difusão de bens culturais 
Diretriz 09: (26 à 29) Acesso aos bens culturais e acervos 
 
Diretriz 10: (30 à 32) Formação artística e cultural 
Diretriz 11: (33 à 35) Formação de público 
Diretriz 12: (36 à 40) Programação cultural 
Diretriz 13: (41 à 44) Produção cultural e fomento à cultura 
 
Diretriz 14: (45 e 46) Audiovisual 
Diretriz 15: (47 à 50) Economia da cultura 

Eixo  
I 

Eixo 
II 

Eixo 
III 

Eixo 
IV 

Eixo  
V 

 



Metas Sugeridas 



 

Obrigad@ 
e 

bom trabalho! 


