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DECLARAÇÃO DE APOIO CONTÍNUO AO PACTO GLOBAL 

 

A Fundação de Serralves é uma instituição cultural de relevância nacional e 
internacional que tem como missão estimular o interesse e o conhecimento de 
públicos de diferentes origens e idades pela Arte Contemporânea, pela 
Arquitetura, pela Paisagem e por temas críticos para a sociedade e seu futuro, 
fazendo-o de forma integrada com base num conjunto patrimonial de 
exceção, no qual se destacam o Museu de Arte Contemporânea, a Casa e o 
Parque.   

Procurando promover o desenvolvimento sustentável e consciente da sua 
presença e influência junto das comunidades local, regional e internacional, a 
Fundação aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas em 2006 e faz parte 
integrante da Rede Portuguesa do Pacto Global. 

Com a publicação desta Comunicação de Envolvimento a Fundação reafirma 
o seu compromisso com os Dez Princípios do Pacto Global nas áreas dos Direitos 
Humanos, do Direito do Trabalho, da Proteção Ambiental e do Combate à 
Corrupção. Através desta comunicação, relativa aos anos de 2015 e 2016, 
descrevem-se as iniciativas concretizadas neste âmbito, com principal enfoque 
na área ambiental. 

A Fundação torna pública toda a informação relacionada com estes princípios 
através dos seus canais de comunicação donde se destaca o site de Serralves. 

 

 

Sofia Castro 

Diretora Administrativa e Financeira 
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1. ENQUADRAMENTO 
A Fundação de Serralves, localizada na cidade do Porto, é hoje considerada 
um dos mais bem-sucedidos e consolidados projetos culturais do país e aufere 
de uma singular projeção e reconhecimento internacionais. Classificada como 
Monumento Nacional desde 2012, Serralves é detentora de um valioso 
património histórico e cultural, composto pelo Museu, um projeto do arquiteto 
Álvaro Siza, vencedor do prémio Pritzker em 1992, pela Casa de Serralves, um 
exemplar único da arquitetura Art Déco, e pelo Parque, desenhado pelo 
arquiteto francês Jacques Gréber e galardoado em 1997 com o prémio "Henry 
Ford Prize for the Preservation of the Environment”. 

De seguida descrevem-se os princípios que orientam a atuação de Serralves. As 
informações constantes neste relatório referem-se ao período compreendido 
entre 2015 e 2016. 

 

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 

MISSÃO 

Estimular o interesse e o conhecimento de públicos de diferentes origens e 
idades pela Arte Contemporânea, pela Arquitetura, pela Paisagem e por temas 
críticos para a sociedade e seu futuro, fazendo-o de forma integrada com base 
num conjunto patrimonial de exceção, no qual se destacam o Museu de Arte 
Contemporânea, a Casa e o Parque. 

VISÃO 

Ser um polo de referência e um centro de conhecimento, em Portugal e no 
Mundo, nos domínios da Arte Contemporânea, Arquitetura, Paisagem e temas 
críticos para a sociedade e seu futuro, promovendo a diversidade da oferta 
cultural através de uma intervenção inovadora que, de forma sustentada, 
atraia públicos diversificados e induza o apoio da Comunidade.  

VALORES 

• Independência; 
• Excelência institucional; 
• Cooperação com o Estado na realização dos objetivos das políticas 

cultural, educativa e ambiental; 
• Valorização do papel dos Fundadores como mecenas, patronos e 

parceiros; 
• Autonomia da programação; 
• Rigor e eficiência na gestão dos recursos. 
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3. TEMAS ESTRATÉGICOS 
A Fundação pauta-se por um conjunto de temas estratégicos que se descrevem 
de seguida: 

1. Promover a sensibilização e formação de públicos de diferentes origens e 
idades pela arte contemporânea, pela arquitetura, pelas questões ambientais 
e por outros temas críticos para a sociedade e o seu futuro.  
 
2. Oferecer uma programação diversificada de excelência, concretizada 
através de projetos inovadores e interdisciplinares no âmbito do Museu, da 
Casa, do Parque. 
 
3. Valorizar o património da Fundação através da preservação e valorização 
do seu património edificado e do Parque, bem como do desenvolvimento de 
uma coleção relevante de arte contemporânea.  
 
4. Fortalecer a notoriedade e a imagem nacional e internacional da Fundação 
como um centro de referência no domínio da arte contemporânea, da 
arquitetura, da paisagem e da reflexão sobre temas críticos da sociedade 
contemporânea.  
 
5. Contribuir para o desenvolvimento de um ambiente favorável à criatividade, 
que induza a criação e o crescimento de novas empresas do domínio das 
indústrias criativas, com significativo potencial para a criação de riqueza e 
emprego.  
 
6. Garantir a sustentabilidade económica e financeira da Fundação, 
promovendo a excelência operacional e dinamizando a captação e geração 
de adequados meios financeiros.  

 

4. ADESÃO AOS PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL 
A Fundação de Serralves aderiu ao Global Compact (Pacto Global) em 
dezembro de 2006, subscrevendo os seus dez princípios.Esta informação está 
patente no site da Fundação em http://www.serralves.pt/pt/fundacao/a-
fundacao/certificacao-ambiental/outras-iniciativas/. 

A atuação de Serralves pauta-se pelo respeito dos 10 princípios do Pacto 
Global: 

 

Serralves desenvolve as suas atividades com um respeito total pelos direitos 
humanos e pelo direito do trabalho. Nestes níveis é de destacar o papel de 
inclusão que tem procurado promover. 

Ao longo da história os museus têm assumido cada vez mais um papel de 
inclusão e se, inicialmente, a educação nos museus se consubstanciava 
fundamentalmente em visitas guiadas a grupos escolares, atualmente a função 
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educativa do museu é compreendida de forma muito mais abrangente, 
incluindo nessa missão as exposições, os eventos, oficinas, entre outras tipologias 
de atividade, e dirigindo-se a segmentos cada vez mais específicos de público.  

Neste plano de educação inclusiva, a Fundação de Serralves investe numa 
programação cultural caraterizada por atividades que sejam flexíveis e 
continuadas, dedicadas aos públicos com necessidades especiais e 
socialmente desfavorecidos, que sejam capazes de integrar e trabalhar com as 
especificidades individuais que estes públicos apresentam, proporcionando 
situações de aprendizagem e partilha que promovam a compreensão do 
mundo físico, natural e artístico. Parte significativa destes públicos integra o 
ensino formal oferecido pelas escolas, sendo que a partir da sua juventude 
perdem o acesso mediado a bens culturais. Portanto, um dos principais 
problemas identificados recai no isolamento e no empobrecimento do contato 
com as ofertas culturais e de sensibilização. Considera-se, assim, fundamental 
desenvolver estratégias que promovam a igualdade de acesso, na convicção 
de que a fruição dos espaços de Serralves contribui para motivar a participação 
em projetos criativos, contribuindo desta forma para a exploração de 
referências e para o alargamento dos padrões culturais. 

A atuação da Fundação de Serralves pauta-se pelo cumprimento do princípio 
contra a corrupção. Por sua iniciativa decidiu acolher as várias recomendações 
do Conselho de Prevenção contra a Corrupção publicadas sobre esta matéria 
e elaborou o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, 
que tem como objetivo último a prevenção da corrupção. 

 

 

Os princípios ambientais pelos quais a Fundação de Serralves se rege são 
descritos de forma mais detalhada de seguida: 

 

5. PRINCÍPIOS AMBIENTAIS 
A nível ambiental a Fundação desenvolve a sua atividades respeitando os 
princípios do Pacto Global, que preconizam o seguinte: 

• As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva sobre os 
desafios ambientais; 

• Realizar iniciativas para promover a responsabilidade ambiental; 
• Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias amigas do 

ambiente. 

 

A Fundação de Serralves tem-se pautado por uma atuação preventiva e 
proactiva face aos desafios ambientais que se impõem. É disso exemplo a 
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decisão de implementar um sistema de gestão ambiental e realizar a sua 
certificação pela norma ISO 14001 e o registo no Sistema Comunitário de 
Ecogestão e Auditoria (EMAS).  

O compromisso com o ambiente está formalizado na sua Política Ambiental, 
que foi aprovada em Conselho de Administração (consultar informação em 
http://www.serralves.com/pt/fundacao/a-fundacao/certificacao-
ambiental/politica-ambiental/). 

O projeto de Certificação Ambiental exige a realização de um conjunto de 
tarefas diárias de forma a garantir o seu bom funcionamento e o envolvimento 
de todos os colaboradores e entidades externas. Anualmente são realizadas 
duas auditorias: uma auditoria interna, que é uma ferramenta muito importante 
para melhoria de todos os processos, e outra auditoria externa, realizada para 
manutenção da certificação.  

Numa ótica de transparência toda a informação relacionada com o processo 
de Certificação Ambiental da Fundação de Serralves pode ser consultada no 
site, em www.serralves.pt. 

 

Indo ao encontro do objetivo estratégico de promover a realização de ciclos 
de conferências, colóquios ou debates com grande impacto nos domínios do 
ambiente e paisagem, a Fundação de Serralves realizou nos anos a que este 
relatório faz referência duas grandes conferências em matéria de ambiente. 

Em 2016 realizou-se a conferência “Exposições Internacionais – entre o Jardim e 
a Paisagem Urbana: do Palácio de Cristal do Porto (1865) à Exposição de Paris 
(1937)” que pretendeu abordar o contributo das Exposições Internacionais para 
o desenho e para a construção do espaço exterior, da escala do jardim à 
escala da cidade, tomando como ponto de partida os jardins do Palácio de 
Cristal do Porto. 

De modo a assinalar a obtenção do registo de Serralves no EMAS, a Fundação 
realizou, em 2015, a conferência sob o tema “EMAS e a Cultura do Ambiente”.  

Esta conferência, de caráter internacional, constituiu-se como uma espaço 
privilegiado de educação e de sensibilização ambiental, e de debate e troca 
de experiências entre instituições públicas e privadas, com âmbitos de 
intervenção distintos, sobre as diversas e profundas implicações da obtenção e 
manutenção desta exigente certificação. Esta discussão alargou-se ao 
cruzamento das políticas culturais com as políticas ambientais e, dentro destas, 
ao atual e complexo debate em torno das alterações climáticas, sem dúvida 
um dos maiores desafios que se colocam às sociedades contemporâneas. O 
aspeto distintivo de Serralves nestas matérias é que se trata também de conferir 
aos processos de desenvolvimento económico e social uma verdadeira 
dimensão cultural, que se venha a traduzir numa progressiva mas profunda 
alteração de padrões de consumo dominantes e atuais modos e estilos de vida, 
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com destaque para a mobilidade galopante, cada vez mais intensivos em 
recursos naturais e energéticos. 

A par das conferências realizadas, a Fundação desenvolveu e continua a 
desenvolver programas educativos inovadores, com o objetivo de sensibilizar os 
diferentes públicos para as temáticas da arte contemporânea, da arquitetura 
e do ambiente, através de uma programação heterogénea. Os programas 
educativos de ambiente são orientados no sentido de uma educação 
científica, visando contribuir para a alteração de comportamentos que afetam 
as decisões tomadas no dia-a-dia, nomeadamente no sentido de um consumo 
mais sustentável e da vivência de uma cidadania ativa.  

Estando integrada na Rede Portuguesa do Pacto Global (RPPG), a Fundação 
tem procurado realizar iniciativas que promovam a responsabilidade ambiental. 
É disso exemplo o Seminário sobre Responsabilidade Social, Ambiente e 
Sustentabilidade realizado no âmbito da 10ª Edição da Semana da 
Responsabilidade Social. Este seminário, promovido em colaboração com a 
Associação Portuguesa de Ética Empresarial – que dinamiza a RPPG -, teve 
como objetivo refletir em torno de novos modelos de gestão, empenhados na 
transparência organizacional e na promoção de um mercado mais justo, 
equilibrado e gerador de confiança. 

 


