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Formação “Acolhimento e fidelização 
de públicos”
Datas: 17 e 18 de março de 2023
Horário: 9h30-12h30 e 14h-17h00
Formadores: Maria Vlachou e 
Miguel Ribeiro
N.º máximo de participantes: 25
Formato: Presencial

Público-alvo
Elementos e chefias de equipas de con-
tacto direto com visitantes e especta-
dores em organizações culturais (frente 
de casa, secretariado, bilheteira, vigilân-
cia, serviço educativo / visitas guiadas).

Sinopse
Quais as expectativas de um visitante 
ou espectador quando se dirige aos es-
paços culturais? O que pode determinar 
o seu grau de satisfação ou insatisfação 
nesse encontro? A forma como acolhe-
mos as pessoas determina a nossa rela-
ção com elas – ou a falta dela. 

Nesta formação procuraremos, 
em primeiro lugar, olhar para o aco-
lhimento como expressão de “quem” 
uma organização cultural é (missão, visão 
e valores). Procuraremos passar do foco 
na transacção para a relação. Iremos ex-
plorar formas de comunicar com pessoas 
com perfis diferentes, de transformar 
um frequentador ocasional a frequenta-
dor assíduo e seguiremos um percurso 
que nos fará evoluir do atendimento para 
o acolhimento.

Notas biográficas
Maria Vlachou é consultora em Gestão 
e Comunicação Cultural. Membro fun-
dador e Directora Executiva da asso-
ciação Acesso Cultura. Autora do blog 
Musing on Culture, onde escreve sobre 
cultura, gestão e comunicação cultu-
ral, públicos, acesso. Gestora da pági-
na de Facebook Museum texts / Textos 
em Museus e co-gestora do blog Mu-
seums and Migration. Participou no pro-

jecto europeu RESHAPE – Reflect, Sha-
re, Practice, Experiment, sendo membro 
do grupo “Arts and Citizenship”. Mem-
bro do Conselho Consultivo do Solidarity 
in Action Network. Autora dos livros Mu-
sing on Culture: Management, Communi-
cations and our Relationship with People 
(Ed. Bypass, 2010) e O que temos a ver 
com isto? O papel político das organiza-
ções culturais (Ed. Tigre de Papel e Bua-
la, 2022). Foi Directora de Comunicação 
do São Luiz Teatro Municipal (2006-2012) 
e Responsável de Comunicação do Pa-
vilhão do Conhecimento – Ciência Viva 
(2001-2006). Membro dos corpos geren-
tes do ICOM Portugal (2005-2014) e edi-
tora do seu boletim. Fellow e membro 
do ISPA – International Society for the Per-
forming Arts (2018, 2020). Alumna do De-
Vos Institute of Arts Management at the 
Kennedy Center for the Performing Arts 
(Washington, 2011-2013); Mestre em Mu-
seologia pela University College London 
(1994); Licenciada em História e Arqueo-
logia (Universidade de Ioannina, 1992).

Miguel Ribeiro trabalha há cerca de 20 
anos para projetos no sector do Retalho 
e para empresas onde o foco é um aten-
dimento personalizado. Participa de for-
ma regular na criação e implementação 
de modelos de atendimento, no desen-
volvimento de recursos humanos para 
tornar a relação Cliente um fator de sa-
tisfação. Desenvolve projetos de Respon-
sabilidade Social, na formação e acesso 
de pessoas com deficiência ao mercado 
de trabalho. Frequentou formação em Re-
cursos Humanos, fez uma especialização 
em Marketing Digital. É frequentador re-
gular de espaços culturais dentro e fora 
de país.

https://acessocultura.org
http://musingonculture-pt.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/museumtexts/
https://www.facebook.com/groups/museumtexts/
https://museumsandmigration.wordpress.com/
https://museumsandmigration.wordpress.com/
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