
  
 
Sumário executivo 
 

O FIVAcc (Festival Internacional de Videoarte da Cultivamos Cultura) ocorreu em agosto de 2019 na 
vila de São Luís, concelho de Odemira. O Festival teve como foco a sustentabilidade na sua execução 
e nas atividades oferecidas, e escolheu as artes visuais como forma de interação com as comunidades 
locais. O projeto, que realizou a sua 1ª edição, nasceu da já consolidada Cultivamos Cultura, 
associação cultural que tem o seu caminho trilhado há mais de 10 anos no âmbito da bioarte, sendo 
uma relevante promotora de ações culturais que fomentam o desenvolvimento do território. Embora o 
impulso para a realização do FIVAcc tenha surgido  por iniciativa desta associação, a concretização do 
mesmo foi possível graças à participação e ao envolvimento de diferentes entidades e pessoas, 
incluindo moradores da Junta de Freguesia de São Luís. 

 
Foram exibidos filmes durante 7 dias e a sua seleção esteve a cargo de quatro curadores 
internacionais, entre eles: Ximena Cuevas (México), importante artista mexicana da vídeo 
performance;  Inês Alves (Portugal); Daniele Grosso (Itália) e Patrick Thomas (Alemanha), todos 
artistas de destaque no circuito contemporâneo das artes visuais.  

 

 

 
Cada curador foi responsável pela programação de uma noite e, assim, ofereceu ao público um leque 
artístico de obras que julgou pertinente e de tema livre. Pensando numa programação compartilhada, 
foram também organizadas oficinas propostas maioritariamente pelos participantes e parceiros. 
Algumas das ações realizadas incluíram jantares populares, construção de um compostor, construção 
de casas de banho secas, conversas, workshops de formação, produção de guardanapos de tecido 
reaproveitado e promoção da utilização de canecas reutilizáveis em São Luís que foram 
encomendadas no âmbito do FIVAcc.  

 
A vivência do/e no FIVAcc teve o objetivo proporcionar a mudança e recriar formas de cultura, 
produção e consumo sustentável na aldeia , mostrando que é possível um festival internacional de 
artes integrado num contexto local de forma a revitalizar as iniciativas artísticas e de sustentabilidade 
já existentes, dando-lhe mais valor e consistência. Diante do compromisso social das organizações 
culturais, houve no festival o empenho de criar uma oferta cultural e social longe das metrópoles. 
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Âmbito do projeto 
 

O Festival teve como foco a sustentabilidade e as artes visuais como forma de interação com as 
comunidades locais. As atividades do FIVAcc pretendiam estimular a criação de práticas sustentáveis, 
quer a nível ambiental, quer a nível comunitário. Nesse sentido, as parcerias com a comunidade local 
e a articulação com o meio ambiente e social tornaram-se alvo principal de actuação. Isso foi feito não 
só durante os dias do festival, mas também antes e depois, conforme o que foi considerado necessário 
para tornar as ações desenvolvidas viáveis a longo prazo. Junto com as instituições e sociedade civil 
presentes no território, foram observadas e identificadas as medidas necessárias a realizar. A 
abordagem colaborativa foi essencial.  

A vivência do FIVAcc teve o objetivo de mudar e reviver modos de cultura, produção e consumo 
sustentável na aldeia, mostrando que é possível num festival internacional integrar um contexto local, 
de forma a revitalizar as iniciativas artísticas e de sustentabilidade já existentes assim como 
impulsionar a criação de novas. As atividades desenvolvidas ao longo do festival foram estruturadas 
de forma a que os participantes se envolvessem de forma ativa nas mesmas, com o objetivo de se 
sentirem responsáveis pela co-construção de um evento- e um mundo- mais sustentável. Nos 
exemplos de programas de educação ambiental realizados pode-se incluir: compostagem comunitária 
(construção e aulas), casas de banho secas, cenografia sustentável, plantação de 3140 árvores, 
culinária local e outros exemplos que mostramos neste relatório. 

 
Objetivos alcançados 
 

● Unir arte, sustentabilidade e justiça social; 

● Criar um festival internacional de referência dentro do âmbito das artes visuais, capaz de levar 
um conteúdo relevante para comunidades locais intergeracionais; 

● Ser um festival sustentável como todos deveriam ser, sem que esse seja necessariamente o 
tema, mas a prática. Logisticamente (transporte, alimentação, estadia) e culturalmente 
(exibição de filmes e ações educativas), as atividades visam integrar a comunidade e 
minimizar/compensar o desperdício gerado por um festival; 

● Redefinir radicalmente as normas de produção e consumo de eventos sustentáveis, assim 
como modificar a noção de Consumidor vs Produtor de ações culturais; 

● Criar redes e lugares de interconexão e colaboração entre os moradores da Freguesia e os 
demais participantes, para o desenvolvimento de atividade ligadas à organização do festival e à 
realização das ações de sustentabilidade relacionadas.  

● Estabelecer colaborações e práticas que impliquem e estimulem uma continuidade das ações 
desenvolvidas, ampliando o impacto das atividades e dos projetos a longo prazo. 

 
Contributo para a ENEA 2020, designadamente eixos temáticos e medidas: 

 
Descarbonizar a sociedade: Foi planeada, organizada e estruturada, junto com os moradores, a 
plantação de árvores no território que pertence à Junta de São Luís e realizadas oficinas de 
formação para promover o seu acontecimento de forma eficaz. Foram incentivadas formas de 
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deslocação alternativas não-poluentes até ao FIVAcc tais como: de bicicleta, a pé, autocarro, 
boleias. Tiveram lugar oficinas cujo objetivo foi o de sensibilizar e empoderar os participantes a 
uma escolha de soluções energeticamente eficientes para os próprios lares domésticos, como 
por exemplo a oficina sobre o gasto hídrico e as alternativas à gestão deste recurso; 
 
Tornar a economia circular: Foram criadas parcerias com a Junta de Freguesia de São Luís e 
desenvolvidas ações de formação para a realização de um compostor municipal, com o 
objectivo de incentivar à reutilização dos resíduos orgânicos enquanto recurso para a 
comunidade. Foi dinamizada a venda e a partilha de comidas e bebidas produzidas pela 
própria comunidade de forma sustentável e local. No que diz respeito à sustentabilidade do ato 
de se alimentar, foram oferecidos a diferentes cafés, restaurantes e aos participantes canecas 
e guardanapos reutilizáveis. Foram realizadas oficinas onde os participantes aprenderam a 
realizar de forma sustentável produtos de consumo diário tais como de cosmética, produtos 
para a limpeza do lar e vestuário. Foram criadas parcerias com as escolas para a criação de 
um projeto com o objetivo de envolver os alunos na reutilização dos frutos das laranjeiras 
presentes perto da sede da Junta de Freguesia e a sua fruição dentro do meio escolar, pela 
transformação em sumo de laranja natural espremido pelos alunos numa máquina adquirida no 
âmbito deste projeto; 
 
Valorizar o território: Foram criadas parcerias com entidade locais para a gestão eficaz dos 
recursos presentes na comunidade, entre as quais as laranjeiras e os resíduos orgânicos. 
Tiveram lugar visitas a quintas e projetos que abordam a produção agrícola e a interação com o 
meio ambiente de forma sustentável. Foram realizadas oficinas que promoveram o 
conhecimento da paisagem e do ambiente natural no qual São Luís se insere de forma a 
capacitar à partilha da sabedoria sobre o território e as suas riqueza, como um passeio com um 
especialista em geologia e hidrologia. Foram desenvolvidas também estruturas e práticas de 
organização do festival que estimularam a valorização do ambiente social presente no território. 
Através duma abordagem colaborativa, horizontal e inclusiva à programação dos workshops 
realizados, foram criados espaços para a partilha de conhecimento  e para a criação de redes 
comunitárias, tendo como objetivo também a continuidade a longo prazo das ações 
desenvolvidas. Através da criação dum espaço dedicado ao campismo e da instalação de 
casas de banho secas foram estimuladas práticas de permanência sustentáveis para o 
Festival. Foi promovida e implementada a fruição e reutilização de espaços e recursos 
presentes na Junta, como por exemplo: reparação de uma trituradora comunitária e a 
requalificação de um viveiro abandonado em parceria com o Gaia Alentejo que irá aproveitar 
este recurso para desenvolver ações de educação ambiental com jovens.  
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Ações executadas / resultados / produtos do project 

Ações executadas Data de 
execuç
ão  

Resultados 
(descrição das ações) 

Produtos 
(desenlace) 

Projeções de VídeoArte  
 

 

 

25-31 
Ago 2019 

Dinamização de espaços públicos; 
Dinamização das áreas rurais e das 
pequenas comunidades; 
Promoção de ações culturais; 
Ativismo; 
Artes visuais como forma de 
interação com as comunidades 
locais; 
Integração do comércio e 
instituições locais (sociedade);  
Compromisso social; 
Empenho de criar uma oferta 
cultural e social longe das 
metrópoles. 

Abertura 
4 noites com curadores convidados  
Cinema na Aldeia 
Encerramento com anúncio do 
vencedor 
 

 

O FIVAcc no Montras: 
co-criação de posters e 
personalização de canecas 
 

 

10-11 
Ago 2019 

A equipa do FIVAcc apoiou o evento 
anual Montras de São Luís, doando 
canecas (ver abaixo) e 
proporcionando uma oficina para a 
personalização das canecas, de 
modo a incentivar a sua reutilização 
em eventos posteriores. Foi assim 
evitada a utilização de algumas 
centenas (quantia exata 
desconhecida) de copos de plástico. 
Foi também organizada uma 
atividade criativa onde foram 
produzidos posters e vídeos 
stop-motion para promover o 
FIVAcc, integrando assim os 
participantes numa ação 
colaborativa.  

Posters 
Vídeos Stop-motion  
Canecas reutilizáveis 
personalizadas 
 

 
 

Canecas & guardanapos 
reutilizaveis 
 

10-31 
Ago 2019 

Para além das canecas 
disponibilizadas para o festival, 
foram também oferecidas canecas 
adicionais à escola primária de São 
Luís para que deixassem de utilizar 
plástico descartável; 

1000 canecas de alumínio 
distribuídas pela comunidade e 
associações locais; 
100 guardanapos de pano
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Foram distribuídos guardanapos de 
pano, produzidos pela associação 
local Escalabardo com têxteis 
reaproveitados, de forma a reduzir a 
utilização de guardanapos de papel. 

 

Cenografia: Reimaginação de 
espaços para atividades 

 

 

10-31 
Ago 2019 

Foram montados espaços 
temporários para a divulgação de 
informação referente ao festival e 
para incentivar a utilização criativa 
dos espaços públicos da aldeia. A 
decoração dos mesmos contou com 
a reutilização de enfeites produzidos 
a partir de material reciclado fruto de 
um projeto anterior, bem como 
mantas criadas, pela Escalabardo, a 
partir de materiais reaproveitados. 

Aproveitamento  e dinamização do 
espaço público 
 
Integração do festival nos espaços 
da comunidade local 
 
Reciclagem e reutilização de 
materiais para efeitos decorativos 
 
Parceria com associações locais  

Construção de casas de banho 
secas  

 

 

17-24 
Ago 2019 

Construção de casas de banho 
secas, portáteis e passíveis de 
serem reutilizadas posteriormente, 
com o apoio de habitantes locais e 
utilizando materiais adquiridos 
localmente. Estas proporcionaram 
aos participantes a oportunidade de 
conhecer e experimentar uma 
instalação sanitária ecológica e 
sustentável, incentivando à sua 
desmistificação e à 
consciencialização sobre o consumo 
de água das casas de banho 
convencionais. 

2 casas de banho secas  
 
Consciencialização ambiental 
 
Fomento da economia local  
 
Poupança de água  
 
 

Conceção e implementação de 
um projeto piloto de 
compostagem comunitária, com 
construção de um centro de 
compostagem  

19 Ago -  
11 Out 
2019 

Foi construído um centro de 
compostagem, com apoio da Junta 
de Freguesia e utilizando recursos 
locais, para a implementação de um 
projeto piloto de compostagem 
comunitária. O projeto visa divulgar 
a prática de compostagem na 

Formacão com funcionários da 
junta da freguesia e 55 estudiantes 
da escola pública 
 
Cultivar práticas ecológicas, 
colaborativas e comunitárias 
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comunidade e incorporar a mesma 
no quotidiano da aldeia de São Luís. 
*O composto resultante será gerido 
pela Junta de Freguesia.  
 

 

Fomento da economia local 
 
Consciencialização sobre práticas 
sustentáveis e promoção do 
composto como alternativa aos 
adubos químicos  
 
Valorização de resíduos, 
reutilizáveis em agricultura 
 
Promoção de atividade 
desenvolvida em grupo, 
favorecendo o sentimento de 
coletivo 
 

Jantares Populares 

 

 

25-31 
Ago 2019 

Para promover o convívio 
comunitário intergeracional e a 
economia de partilha, foram 
organizados, ao longo da semana, 
jantares populares onde se 
propunha aos participantes trazerem 
comida para partilhar. Foram 
também encomendadas refeições a 
estabelecimentos e associações 
locais.  
Alguns jantares contaram com 
programação cultural, 
nomeadamente apresentação de 
Cante Alentejano pelo Grupo Coral 
da Casa do Povo de São Luís, 
bailarico, concertos e improvisação 
musical. 

Jantares partilhados; 
Convívio entre comunidade local e 
público visitante; 
Conjugação de dietas alimentares 
tradicionais e alternativas; 
Fomento do comércio e economia 
local, bem como da economia de 
partilha; 
Consumo de produtos de 
provenientes de agricultura 
biológica e sustentável; 
Valorização da culinária e cultura 
local/regional; 
Apresentação de Cante Alentejano; 
Momentos de improvisação 
musical em comunidade 

Oficinas de Arte & Bem-Estar 
 

 

 

25-31 
Ago 2019 

Da proposta de uma programação 
aberta e colaborativa, resultou um 
conjunto de oficinas criativas e 
atividades de bem-estar, sugeridas 
e facilitadas pelos participantes, 
com especial foco na 
sustentabilidade, tanto ambiental 
como social. 
Todas estas atividades, abertas a 
toda a comunidade, foram 
compostas da partilha de 
conhecimentos, formais ou 
informais, facilitada de forma 
voluntária. Foram assim promovidas 
práticas de partilha, inclusão, 
autonomia e bem-estar físico e 
emocional.  

Oficinas: 
Poesia Pintada; 
Identificação e recolha de plantas 
Herbário; 
Cianotipia; 
Brinquedos Óticos; 
Videoarte com Smartphones; 
Yoga & Meditação; 
Acroyoga; 
Voz e Corpo; 
Encontros sensoriais 
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Performances 

 

25-31 
Ago 2019 

Os artistas tiveram aqui a 
oportunidade de apresentar ao 
público, a título experimental, 
projetos ainda em fase de 
desenvolvimento 

Novas propostas artística; 
Oferta cultural 

Voluntariado dos Jovens 

 

 

 

25-31 
Ago 2019 

Em parceria com o Gaia Alentejo foi 
elaborada uma proposta de 
voluntariado jovem com o objetivo 
de aproveitar este festival e suas 
ações para trabalhar a 
consciencialização ambiental e o 
conhecimento artístico num grupo 
de jovens de São Luís com idades 
compreendidas entre os 11 e os 17 
anos. O GAIA Alentejo facilitou 2 
formadoras e uma jovem voluntária 
para  com estes jovens debaterem 
questões ambientais de relevo 
actual,refletirem sobre 
comportamentos individuais diários, 
trabalharem conhecimentos 
artísticos e reconhecerem a aldeia 
como território coletivo e 
multicultural. 
Antes de se iniciar o festival houve 
um momento de introdução e 
formação, seguido de cinco dias de  
voluntariado durante o festival com 
diferentes opções de tarefas e por 
fim um momento de conclusão e 
reflexão sobre a experiência. 

Gaia Website; 
Gaia Relatorio; 
Radio show 
 

Conversas & Oficinas sobre 
Sustentabilidade 
 

 

25-31 
Ago 2019 

Em paralelo com as atividades 
acima descritas, foram também 
propostas oficinas e conversas 
diretamente relacionadas com a 
consciencialização ambiental, 
tocando tais pontos como: 

- Consumo  de produtos 
industriais versus produção 
local/artesanal/caseira 

- Reciclagem e reutilização de 
materiais 

- Arte e ativismo ecológio 
- Práticas regenerativas  
- Consumo consciente dos 

recursos naturais 
- Infraestruturas de saneamento 

alternativas 
- Reflorestamento 

Oficinas: 
Cosmeticos Naturais; 
Manta & Bolsas com Roupa 
Reciclada; 
Paradigmas em Transicao: Arte & 
Ecologia; 
Explorar Agricultura Regenerativa 
e as Galerias Ripícolas da Ribeira 
do Torgal; 
Caminhada da Água; 
Plantar Água; 
Trono: Porque nos sentamos na 
sanita; 
Transição Interior; 
Florestar São Luís 
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Distribuição e plantação de 
árvores 

 

9-10 Nov 
2019 

Pela primeira vez, proprietários 
locais juntaram-se para discutir a 
ideia de florestar São Luís. 
 
Com um grupo de jovens de São 
Luís e em parceria com o Gaia, 
revitalizou-se o viveiro comunitário 
local, numa atividade que terá 
continuidade ao longo do tempo. 

3140 árvores distribuída para 33 
agricultores e habitantes 

 

 
 

Impacto do projeto 

1) Em termos práticos, o FIVAcc gerou riqueza (económica e social) para São Luís, já que contou                 
com um público de 50-200 pessoas por dia, entre comunidades locais e pessoas que vêm de outras                 
cidades. Como um festival de artes e sustentabilidade, o evento teve um duplo ganho em termos de                 
visibilidade: por um lado atraiu participantes da rota do cinema e que não estão necessariamente               
envolvidos em sustentabilidade e movimentos sociais; por outro, trouxe aos interessados e à própria              
comunidade local um conteúdo de relevância artística realocado para fora dos grandes centros             
culturais.  

2) A fim de atrair gerações mais jovens, (13-19 anos), o festival firmou parceria com Gaia e a Junta                   
de Freguesia, que trabalharam com os jovens para envolvê-los na produção e desfrutar de oficinas. 

3) Em conjunto com seus participantes e voluntários, o festival revitalizou espaços de São Luís e                
disponibilizou-os para que outros grupos pudessem usá-lo para diversos fins, incluindo lucrativos.            
Graças às diversas parcerias estreitou-se o diálogo entre a sociedade civil e os órgãos              
governamentais, que permitirá expandir vários projetos. 

4) O FIVAcc atuou de forma a fortalecer o Associativismo local, pretendendo aprender, na prática, a                
co-produzir, saber gerir os recursos públicos em conjunto e a pensar em políticas públicas              
coletivamente. Acredita-se que essas são mais assertivas quando pensadas em conjunto e o FIVAcc              
foi uma oportunidade prática para alinhar diferentes atores numa mesma proposta. De igual maneira,              
o festival contou com uma produção executiva horizontal, reconhecendo a interdependência e a             
transversalidade necessárias para promover o acesso cultural. 
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Parceiros do projeto 

Cultivamos Cultura - espaço para oficinas e videoarte, financeiro, pessoal, equipamentos, habitação 
Colectivo O Bosque - produção, pessoas, facilitação, espírito aberto e participativo de que desfrutam 
Junta de Freguesia de São Luís - espaço, camping, financiamento, apoio a projetos de              
compostagem e manutenção do triturador a longo prazo 
Escalabardo -  educação 
Transição São Luís - educação, coordenação caneca 
Gaia - facilitação, educação, continuação a longo prazo do plantio de árvores e do viveiro de árvores 
Movimento - suporte técnico, educação 
Sociedade Recreativa Sanluizense & Igreja Paroquial de São Luís - espaço 
Renovar a Mouraria - cenografia 

 

 
 

Links & Divulgação  

Website 
Facebook 
Instagram 
Posters 
Video 

Radio show criado a FIVAcc 
Photo album 
Gaia Relatorio 
Websites Locais (ex: Planet Alentejo) 
Jornais Locais (ex: Gerador) 

 
Durabilidade / Sustentabilidade do projeto 
 

O objetivo é que todas as atividades relacionadas à sustentabilidade se mantenham ativas na região 
além da realização do festival nos anos seguintes. 
 
Todos os aspectos do festival capacitaram os participantes a compartilhar responsabilidades 
ambientais e sociais. Minimizamos o consumo, compartilhando recursos e priorizando produtos 
locais, sem embalagem e sem plástico. Nada no festival era descartável e tudo o que comprámos ou 
recuperamos estará disponível de forma a promover a colaboração pública contínua: compostagem, 
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viveiro, casas de banho secas portáteis e reutilizáveis, máquina de sumo de laranja, espaços e 
decorações, canecas, guardanapos, árvores etc. Juntamente com a educação e a integração de 
moradores locais - especialmente jovens - durante esta primeira edição do FIVAcc e nas iniciativas 
iniciadas após o festival, facilitamos aos grupos locais o progresso e a organização de eventos 
similares de maneira sustentável. 
 
Assim, o resultado do festival em termos de durabilidade ou sustentabilidade não tem um fim, antes 
permitiu gerar uma mudança efectiva de comportamento na população local, que sem a relação 
pré-estabelecida com alguns parceiros-chave locais não teria sido possível. São esses parceiros 
identificados quem vão permitir que se dê continuidade àquilo que foi impulsionado num primeiro 
momento, como parte da estratégia de organização e concretização deste festival. 

 
Desvios na execução do projeto 
 
Orçamento - Um aspecto significativo para o FIVAcc foi a redução do nosso orçamento. Na tentativa 
de sermos o mais ecológicos possível usámos muitos materiais reciclados e doados. Os espaços 
foram-nos disponibilizados pelas entidades parceiras sem quaisquer encargos associados.  Por esse 
motivo, gastámos próximo dos 30 mil no total, em vez dos 50 mil esperados. Isso - para nós - foi uma 
mudança muito positiva, provando que eventos bem-sucedidos, assentes em iniciativas com 
preocupações ecológicas e com carácter educativo não precisam de tanto consumo quanto 
pensávamos e que podem continuar no futuro mesmo com menos dependência material, desde que se 
consiga o apoio social local, que, neste caso, abraçou connosco o projecto, tendo facilitado ao máximo 
a boa concretização do mesmo. 
 
Cozinha comunitária - Mudanças nas nossas ações significante / reais planeadas, dois projetos não 
aconteceram: a oficina de cerveja e a reconstrução de um forno comunitário. Mudámos o foco para 
outros projetos semelhantes da comunidade (viveiro comunitário de árvores, máquina de sumo de 
laranja na escola pública) depois de trabalhar com a comunidade local e determinar o interesse dos 
grupos locais em continuar os projetos que acabámos iniciando em vez de os que achámos que a 
aldeia poderia querer. Para nós e para os locais, essas foram mudanças positivas ainda no espírito de 
comunidade, saúde e ecologia. 
 
Automóvel vs transporte público - A maior mudança negativa para nós foi que tivemos que confiar no 
transporte pessoal (automóveis) mais do que queríamos. Originalmente, pensávamos que poderíamos 
organizar-nos apenas de bicicleta e transporte público, mas para transportar material, trocar locais de 
atividades e ser flexível às mudanças de última hora e ao ritmo do campo exigiu que usássemos 
automóveis e nós pagamos o custo do combustível. 
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