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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. 

Reconhecendo a Agenda 2030 e 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.  

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 é uma instituição cultural de relevância nacional e 
internacional focada na prossecução da sua Missão que assenta na 
promoçãodo interesse e a valorização do conhecimento dos diversos públicos 
pela Arte Contemporânea, Arquitetura, Paisagem, Biodiversidade e 
Sustentabilidade que comunicam e apelam à reflexão e discussão de temáticas 
emergentes para a sociedade atual. Classificada como Monumento Nacional 
desde 2012, Serralves acolhe um núcleo patrimonial inestimável, do qual se 
destacam: 

o O Museu, um projeto do Arquiteto Álvaro Siza Vieira, vencedor do prémio 
Pritzker em 1992; 

o A Casa de Serralves, um exemplar único da arquitetura Art Déco;  
o O Parque, galardoado com o prémio "Henry Ford Prize for the Preservation 

of the Environment” em 1997; 
o A Casa do Cinema Manoel de Oliveira, projeto do Arquiteto Siza Vieira, e 

um novo polo de referência no domínio do cinema e das imagens em 
movimento; 

o O Treetop Walk, um original percurso elevado ao nível da copa das 
árvores, projeto do Arquiteto Carlos Castanheira em parceria com o 
Arquiteto Siza Vieira. 

A Fundação de Serralves, enquanto instituição de referência da cultura do Porto 
e de Portugal, com um conjunto patrimonial que constitui um dos principais 
recursos turísticos diferenciadores da Região Norte, na Casa do Cinema Manoel 
de Oliveira, alberga o acervo documental e cinematográfico deste cineasta, 
tendo em vista homenagear e promover a intemporalidade de uma figura de 
referência da Cidade, da Região, do País e do Cinema mundial. A Casa do 
Cinema apresenta programação de exposições temporárias, ciclos de cinema 
temáticos e monográficos, retrospetivas e conferências, através dos quais 
promove oportunidades diversas de aproximação do público ao cinema 
contemporâneo. 

Identificado como estrategicamente relevante, a Fundação promoveu a 
construção do Treetop Walk, um percurso elevado ao nível da copa das 
árvores, que permite uma experiência impactante de observação e perceção 
da Paisagem e Biodiversidade do Parque de Serralves.  

O Parque de Serralves destaca-se pelos 18 hectares, constitui a maior parte da 
área da propriedade, sendo constituído por jardins representativos de várias 
épocas, por zonas florestadas com elevada diversidade arbórea, por uma 
quinta, a qual inclui um assento agrícola, uma horta pedagógica, prados e um 
lameiro.  

Adotando uma visão estratégica e proativa na abordagem das questões 
ambientais, a Fundação implementou um Sistema de Gestão Ambiental, 
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atualmente certificado pela norma ISO 14001 e procede ao seu registo no 
Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS) – certificações estas 
concluídas em 2013, com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

Descrevem-se de seguida os princípios que orientam a Fundação de Serralves. 
As informações constantes neste relatório referem-se ao período compreendido 
entre 2019 e 2020. 

 

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. 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 Institucionais Serralves - Certificação 
Ambiental. 

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. 

 

 

4. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL DA FUNDAÇÃO DE SERRALVES 

 

Procurando promover a inclusão e a inovação Social, Serralves disponibiliza um 
vasto programa de atividades para grupos de pessoas com deficiência e/ou 
incapacidade ou em situação de vulnerabilidade social. Nesta perspetiva de 
acesso à educação inclusiva, equitativa e de qualidade, o Serviço Educativo 
tem vindo a promover, no âmbito do Portugal Inovação Social, os projetos 
Con(s)cienciarte, Olhares Inclusivos e Janelas para o Mundo, procurando 
aprofundar a ligação com instituições vocacionadas para o acompanhamento 
de grupos com deficiência e/ou incapacidade, através da organização de 
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programas contínuos. As propostas, adequadas às características dos grupos, 
têm por objetivo despertar atitudes e comportamentos relacionados e 
desenvolver a autonomia, em colaboração com os respetivos técnicos. 

No âmbito da sustentabilidade e num compromisso com a Agenda 2030 para 
o desenvolvimento sustentável, a Fundação associa-se a causas ambientais e 
sociais, criando dentro da sua programação, oportunidades e desafios 
diferenciadores, que contribuem para a construção de uma sociedade 
informada e ativa no processo de transição que atualmente o planeta exige.  

Desde 2013, a Fundação de Serralves encontra-se certificada pela norma ISO 
14001 e detém o registo no Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria 
(EMAS), procurando pautar a sua atuação por uma gestão assente no 
desenvolvimento sustentável da sociedade. 

A preocupação pela gestão sustentável dos recursos traduziu-se, de 2019 para 
2020, numa redução de 3,5% no consumo total de energia (energia elétrica e 
gás natural) e na diminuição em 41,5% no consumo da água proveniente das 
Águas do Porto. 

O compromisso da Fundação com o ambiente está formalizado na sua Política 
Ambiental. Procurando promover a transparência, toda a informação 
relacionada com a Certificação Ambiental da Fundação de Serralves pode ser 
consultada no site. As atividades que Serralves realizou na vertente ambiental 
estão plasmadas nas declarações ambientais anuais e disponíveis para 
consulta no site da Fundação em Institucionais Serralves - Certificação 
Ambiental. 

 

 

5. PARCERIAS 

A Fundação de Serralves, ciente da sua missão de descentralização do seu 
projeto cultural e de criação de novos públicos, tem mantido um crescente 
processo de colaboração com diversos municípios portugueses. 

O Serviço Educativo conta com a colaboração de universidades e centros de 
investigação protocolados com Serralves. Esta colaboração desenvolve-se a 
três níveis: 

 Suporte técnico-científico, desenho de conteúdos e validação de dados 
gerados nos programas educativos; 

 Participação em ações de capacitação e acolhimento de projetos de 
investigação; 

 Colaboração em grupos de trabalho e investigação. 


