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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.   

Reconhecendo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e consciente da 
sua presença e influência junto das comunidades local, regional e internacional, 
a Fundação pretende constituir-se como exemplo para a sociedade em geral. 
Adotando uma atitude proactiva aderiu ao Pacto Global, subscrevendo os seus 
Dez Princípios nas áreas dos Direitos Humanos, Práticas Laborais, Ambiente e 
Anticorrupção. Através desta comunicação, relativa aos anos de 2017 e 2018, 
descrevem-se as iniciativas concretizadas neste âmbito. 

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 assumiu como sua 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.  

Multidisciplinar e fiel à sua Missão, a Fundação de Serralves é hoje considerada 
um dos mais bem-sucedidos e consolidados projetos culturais do país e aufere 
de uma singular projeção e reconhecimento internacionais.  

Localizada na cidade do Porto, a Fundação 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”. 

Em 2012, o conjunto patrimonial de Serralves foi classificado como "Monumento 
Nacional”. Esta classificação máxima veio reconhecer o valor cultural, 
arquitetónico e paisagístico do património de Serralves, bem como todo o 
investimento que tem vindo a ser aplicado na sua valorização, animação e 
divulgação. 

 

Descrevem-se de seguida os princípios que orientam a Fundação de Serralves. 
As informações constantes neste relatório referem-se ao período compreendido 
entre 2017 e 2018. 

 

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 
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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. 

 

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, da Casa do Cinema Manoel de Oliveira e 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.  
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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: 

Direitos Humanos 

 Apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos, reconhecidos 
internacionalmente; 

 Garantir a sua não participação em violações dos direitos humanos. 

Direito do Trabalho 

 Apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo à 
negociação coletiva; 

 Abolir todas as formas de trabalho forçado e obrigatório; 
 Abolir o trabalho infantil; 
 Eliminar a discriminação no emprego. 

Proteção ambiental 

 Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 
 Realizar iniciativas para promover a responsabilidade ambiental; 
 Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias amigas do 

ambiente. 

Anticorrupção 

 Combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e 
suborno. 

 

 
É de salientar o trabalho de inclusão que Serralves tem vindo a fomentar com a 
dinamização de um número cada vez maior de iniciativas dirigidas a públicos 
com necessidades especiais. Neste âmbito implementou três projetos distintos 
que ainda estão em execução: Con(s)ciênciarte; Janelas para o Mundo; 
Olhares inclusivos. 
O Projeto Con(s)ciênciarte consiste numa iniciativa inovadora de aplicação de 
metodologias pedagógicas e organizativas disruptivas, proporcionando 
mecanismos de aprendizagem em contexto experimental, complementares ao 
sistema educativo formal, contribuindo para melhorar a qualidade educativa, 
garantindo a igualdade de acesso e promovendo o sucesso escolar e 
prevenindo o abandono escolar precoce. 
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O projeto “Janelas para o Mundo” consiste numa iniciativa da Fundação de 
Serralves, inovadora por aliar experiências de interação virtual através de 
realidade aumentada, à aplicação de metodologias de educação não formal, 
do âmbito artístico e ambiental no contexto de estabelecimentos prisionais na 
zona Norte do País. 
O projeto “Olhares Inclusivos” consiste em esbater a segregação, o estigma e a 
exclusão social de cidadãos com deficiência e ou incapacidade em situação 
de vulnerabilidade social, através do desenvolvimento das suas competências 
relacionais, pessoais e humanas, valorizando a sua autoestima e os mecanismos 
de autonomização, com impactos na sua participação cidadã, para que 
possam viver com dignidade e participar ativamente na sociedade. 
 

 

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. 

 

Consciente da sua presença e influência junto das comunidades local, regional 
e internacional, a Fundação é reconhecida como um exemplo ao nível 
ambiental minimizando os impactes ambientais das suas atividades, prevenindo 
a poluição e contribuindo ativamente para o desenvolvimento sustentável. 
Atualmente, as organizações como Serralves enfrentam desafios ímpares 
relacionados com questões ambientais, sociais e económicas. É neste âmbito 
que o serviço educativo, as boas práticas na manutenção do Parque e a 
certificação ambiental da Fundação contribuem para a consciencialização da 
sociedade e para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

O compromisso com o ambiente está formalizado na sua Política Ambiental, 
que foi aprovada em Conselho de Administração (consultar informação em 
https://www.serralves.pt/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 
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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.  As atividades que Serralves realizou na vertente 
ambiental estão plasmadas nas declarações ambientais anuais e disponíveis 
para consulta no site da Fundação em 
https://www.serralves.pt/pt/fundacao/a-fundacao/certificacao-
ambiental/declaracao-ambiental/. 

Por outro lado, a Fundação dinamiza projetos educativos inovadores que 
pretendem, através de uma programação heterogénea, sensibilizar os 
diferentes públicos para temáticas como o ambiente. Os programas de 
ambiente promovidos pelo Serviço Educativo Ambiente orientam-se e 
distinguem-se em três grandes dimensões: científica, pedagógica e sensorial 
visando contribuir para a transformação comportamental pela capacitação e 
aquisição de ferramentas e estratégias ambientalmente sustentáveis e 
socialmente responsáveis. 

 

 

 

 


