
Convida-se os interessados com os requisitos adequados a apresentar candidatura para a Assessoria 
de Comunicação e Marketing em 2020. 

TRABALHO A DESENVOLVER:
• Planeamento e implementação da estratégia de comunicação e marketing da Artemrede
• Definição da estratégia de comunicação de cada uma das atividades / projetos, planeamento  

e calendarização dos respetivos materiais de divulgação
• Coordenação do trabalho da Assessoria de Design da Artemrede
• Articulação com os gabinetes de comunicação e imprensa dos Associados da Artemrede
• Planificação da estratégia de assessoria de imprensa de cada uma das atividades / projetos
• Gestão e conceção de conteúdos de 2 edições anuais do Jornal Artemrede
• Atualização e produção de conteúdos editoriais para a site da Artemrede
• Gestão das redes sociais

REQUISITOS:
• Experiência nas áreas citadas ou similares
• Bons conhecimentos de língua inglesa (oral e escrita)

CONDIÇÕES CONTRATUAIS
• Contrato de aquisição de serviços, com duração de 2 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020 (reno-

vável), no valor de 19 800 EUR/ano, a pagar em 12 prestações mensais
• Prestação de 35 horas por semana 
• Obrigatoriedade de comparência 2 (dois) dias por semana nos escritórios da Artemrede para reu-

niões e trabalho de equipa, durante o período de duração do contrato
• Ajudas de custo para deslocações no âmbito do contrato, previamente autorizadas

ESCRITÓRIO DA ARTEMREDE:
Palácio João Afonso, Rua Miguel Bombarda, nº4, r/c. Santarém

CANDIDATURA:

Envio de carta de motivação e C.V. atualizado para o email artemrede@artemrede.pt

CONVITE
PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING



DATA E HORA LIMITES PARA ENVIO DA CANDIDATURA:
Até às 23:59h do dia 28 de novembro de 2019

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Telefone: 243 322 050  
Email: artemrede@artemrede.pt

SELEÇÃO: 

Entrevista e análise curricular. As entrevistas terão lugar nos dias 3, 4, 5 e 9 de dezembro no 
escritório da Artemrede. 

ARTEMREDE

A ARTEMREDE é uma rede cultural criada em 2005 e que reúne atualmente 17 associados:  
os municípios de Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Almada, Barreiro, Lisboa, Moita, Montemor-o-
-Novo, Montijo, Oeiras, Palmela, Pombal, Santarém, Sesimbra, Sobral de Monte Agraço  
e Tomar e a Associação Acesso Cultura. 

A Artemrede tem como missão promover a qualificação e o desenvolvimento dos territórios 
onde atua, valorizando o papel central dos teatros e de outros espaços culturais enquanto 
polos dinamizadores e promotores das artes e da cidadania. 

As áreas de atuação principais da Artemrede são a programação cultural, a produção de pro-
jetos artísticos, o desenvolvimento de públicos e a formação especializada.

 

PRINCIPAIS PROJETOS E INICIATIVAS EM CURSO:

PROGRAMAÇÃO EM REDE E APOIO À CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

Anualmente, os associados da Artemrede têm acesso a uma programação diversificada de es-
petáculos, oficinas e outras atividades, dirigida a diferentes faixas etárias. Esta programação, 
da responsabilidade conjunta da direção executiva da Artemrede e dos programadores dos 
municípios associados, é definida através de um processo que inclui a receção de projetos en-
viados pelas companhias, encomendas, conversas com artistas e reuniões de programadores. 
A Artemrede é também coprodutora, apoiando a criação de diversos projetos no campo das 
artes performativas. Neste campo, a Artemrede definiu como prioridade a produção de obras 
integradas em projetos plurianuais, que se inscrevem no território e convocam as populações.

FESTIVAL MANOBRAS 

O Manobras – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas realiza-se desde 2017 
nos meses de setembro e outubro, em colaboração com vários dos municípios associados da 



Artemrede. O festival reúne um leque diversificado de propostas nacionais e internacionais 
no campo das marionetas, objetos e artes de rua, pretendendo chegar a um público adulto 
e familiar, ao mesmo tempo que estabelece uma relação de proximidade com o património 
material e imaterial nos municípios da Artemrede que acolhem o festival.

VISIONÁRIOS 

Aproximar os públicos das instituições culturais e das comunidades artísticas é um dos objeti-
vos do projeto Visionários, que a Artemrede implementa em articulação com os técnicos das 
equipas municipais. Os programadores locais delegam uma parte do seu trabalho nos cida-
dãos, debatendo com eles todas as questões do processo de seleção e programação cultural. 
Uma parte da programação da Artemrede, incluindo do Manobras – Festival Internacional de 
Marionetas e Formas Animadas, é selecionada por grupos de Visionários dos vários municí-
pios associados.

MEIO NO MEIO (2019-2021) 

MEIO NO MEIO é um projeto promovido pela Artemrede em parceria com a Rumo e a Nome 
Próprio, que é desenvolvido durante 3 anos em 4 territórios dos concelhos de Almada, Barrei-
ro, Moita e Lisboa, com taxas elevadas de abandono e insucesso escolar e desemprego. 

MEIO NO MEIO pretende promover o desenvolvimento pessoal, a integração social e a cidada-
nia ativa de jovens e adultos em risco de exclusão através da formação e da experimentação 
artísticas. Em 2019 e 2020 os participantes têm acesso a um programa de formação nas áreas 
da dança, do cinema, do teatro, da música hip-hop e das artes visuais, durante o qual serão 
produzidos conteúdos que alimentarão a criação de um espetáculo multidisciplinar, em 2021, 
dirigido pelo coreógrafo Victor Hugo Pontes. 

MEIO NO MEIO reúne uma equipa de profissionais alargada e diversificada, na qual se incluem 
ainda técnicos municipais de cultura e de intervenção social, mediadores, artistas residentes 
nos territórios de intervenção e um investigador do CIES/ISCTE. 
Apoio – Programa PARTIS – Fundação Calouste Gulbenkian

Be SpecACTive! (2018-2022) 

Be SpectACTive! é um projeto europeu de cooperação de larga escala apoiado pelo programa 
Europa Criativa da União Europeia, cujo foco é a criação de produções artísticas e a promoção 
de práticas participativas destinadas a envolver os cidadãos nos processos criativos. 

A Artemrede participa na segunda edição deste projeto, ao lado de mais 19 organizações 
culturais europeias. Be SpectACTive! é uma rede de aprendizagem entre pares no campo do 
desenvolvimento de públicos, concretizando-se nas seguintes ações: 

•  produção de 15 novos espetáculos de teatro e de dança; 
•  criação de 50 grupos de espectadores ativos envolvidos em atividades de coprograma-

ção e de cogestão (1500 participantes selecionarão 350 espetáculos ao longo de 4 anos); 
•  European Art Commissioners, um projeto site-specific que liga 8 comunidades  com  

o objetivo de encomendar obras artísticas; 



•  4 edições do Dia Europeu do Espectador, um evento presencial e virtual que reúne  e faz 
interagir comunidades de vários países através do facebook; 

•  implementação de um projeto de investigação para a avaliação do impacto das práticas 
implementadas; 

•  4 Conferências Internacionais para a disseminação dos resultados. 

Apoio: Programa Europa Criativa 

RESHAPE (2018-2021) 

Durante 1 ano, 40 profissionais do sector cultural e criativo da Europa e da Região do Mediter-
râneo participam num processo experimental com o objetivo de desenvolver práticas inova-
doras que ajudem a transformar todo o ecossistema das artes. 

A Artemrede participa como parceira, seguindo a trajetória sobre ‘O valor da Arte no tecido 
social’, e irá organizar em Lisboa um dos workshops sobre este tema. 

Apoio: Programa Europa Criativa

FORMAÇÃO  

A formação das equipas municipais tem sido uma das áreas centrais da atividade da Artemre-
de. O plano de formação de 2018-2020 inclui ações de formação em áreas como a mediação 
cultural, frente de casa e acolhimento, gestão de projetos, mecenato, comunicação acessível, 
entre outras.

FÓRUM POLÍTICO 

O Fórum Político da Artemrede é uma reunião de autarcas e de outros decisores políticos 
sobre questões de política cultural. 

O 3º Fórum Político, realizado em maio de 2019 em Pombal, debateu o tema das redes cultu-
rais enquanto modelos para o desenvolvimento dos territórios.


