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Em tudo o que faz, o Arts Council procura 
respeitar, apoiar e assegurar a inclusão de 
todos os pontos de vista e culturas que 
compõem a Irlanda atual, de todos os 
setores da sociedade, das comunidades 
existentes e novas, e de todos os estratos 
sociais, etnias e tradições. 

Esta Política relativa a Igualdade, Direitos Humanos 
e Diversidade [Equality, Human Rights and Diversity, 
EHRD] assenta numa ampla variedade de áreas 
de trabalho, desenvolvimentos e políticas do Arts 
Council, incluindo uma política relativa a Artes 
e Deficiência, uma política relativa à Diversidade 
Cultural e Artes, e uma política relativa à Dignidade 
no Local de Trabalho.  Reconhece-se que apesar 
de terem sido promovidas e apoiadas iniciativas 
de desenvolvimento pelo Arts Council ao longo 
dos anos, o nosso trabalho no desenvolvimento 
da mudança ainda tem sido demasiado limitado e 
compartimentado. 

Estamos plenamente conscientes de que, no 
universo das artes na Irlanda, ainda existem muitas 
disparidades e de que um número substancial 
de pessoas continua a deparar-se com barreiras 
quanto ao envolvimento e participação nas artes 
devido ao respetivo estrato socioeconómico, 
etnia ou religião, orientação sexual ou identidade 
de género, situação familiar, idade, pertença à 
Comunidade Viajante ou pela falta de condições 
relativamente a uma deficiência. Para além disso, 
conforme evidenciado por movimentos como 
«Waking the Feminists», «Sounding the Feminists» 
e «Fair Plé», as mulheres artistas, em diferentes 

disciplinas artísticas, continuam a deparar-se com 
grandes obstáculos que impedem que a progressão 
de carreira e repertório decorra de forma equitativa 
relativamente aos artistas do sexo masculino. 

Através de trabalhos de investigação e 
desenvolvimento realizados anteriormente, o Arts 
Council obteve conhecimentos significativos sobre 
a função essencial que a diversidade e a igualdade 
desempenham para revelar todo o potencial dos 
talentos artísticos e culturais da Irlanda e envolver 
artisticamente pessoas de todos os estratos e 
perspetivas. O acolhimento da diversidade constitui 
uma oportunidade ímpar para a colaboração 
criativa, inovação e aprendizagem. 

Também acreditamos que através da promoção da 
igualdade, dos direitos humanos e da diversidade 
nas artes na Irlanda, podemos obter resultados 
artísticos mais ricos e beneficiar de uma prática 
contemporânea desafiante, relevante e que melhor 
reflete a nossa sociedade atual.
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Na qualidade de agência encarregada 
do desenvolvimento das artes na Irlanda, 
é crucial que o Arts Council adote uma 
abordagem proativa e focada para garantir 
um direito básico do ser humano1: assegurar 
que todos os habitantes da Irlanda têm a 
oportunidade de se envolver e participar  
nas artes. 

1  Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas – Artigo 27.º.

 (1)  Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar 
no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.

 (2)  Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou 
artística da sua autoria. 
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Ao publicar esta política, comprometemo-nos 
a adotar ações nos próximos anos com vista a 
aprofundar ativamente a nossa compreensão 
quanto às desigualdades nas artes e a desenvolver 
formas relevantes de as abordar. Reconhecemos 
que a nossa política tem de ser integrada desde 
logo na nossa estrutura e prática institucional, 
sendo que trabalharemos para assegurar que a 
nossa administração, colaboradores, consultores 
e membros de painéis, refletem e representam 
da melhor forma a diversidade da Irlanda 
contemporânea. 

A diversidade é um valor organizacional central 
da estratégia de 10 anos do Arts Council para 
2025, «Making Great Art Work», cujo foco central 
consiste em respeitar a diversidade da prática 
artística, do envolvimento público e das tradições 
sociais e culturais. Este valor central testemunha o 
reconhecimento e o compromisso da organização 
para com o valor da diversidade. A presente 
Política relativa a Igualdade, Direitos Humanos e 
Diversidade estabelece a colocação da igualdade, 
dos direitos humanos e da diversidade no centro 
dos planos operacionais e estratégicos do Arts 
Council. Tal exigirá alterações fundamentais 
nas nossas estruturas e operações, bem como 
relativamente a quem apoiamos no âmbito da 
oferta artística na Irlanda. 

Declaração de  
Política 
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O Arts Council reconhece e acredita 

firmemente que todos os habitantes da 

Irlanda têm o direito de criar, envolver-

se, usufruir e participar nas artes. Através 

da presente Política relativa a Igualdade, 

Direitos Humanos e Diversidade e no 

contexto da respetiva função cívica e 

estatutária, o Arts Council: 

• Estabelece um compromisso absoluto para com 
o dever do setor público, «Public Sector Duty», 
(e com a legislação relativa à igualdade), que 
penaliza a discriminação e exige que todas as 
organizações fundadas publicamente adotem 
medidas políticas positivas para promover 
a igualdade de oportunidades, acesso e 
resultados para todos os habitantes da Irlanda, 
independentemente do género, orientação 
sexual, estado civil ou situação familiar, 
religião, idade, deficiência, raça ou pertença 
à Comunidade Viajante. O Arts Council refere 
ainda a área do estrato socioeconómico como 
base a partir da qual é necessário garantir a 
igualdade de oportunidades, acesso e resultados.

• Declara a respetiva convicção de que uma 
organização diversa é uma organização mais 
dinâmica e eficiente e assume que enquanto 
Agência Estatal se tornará mais representativa 
da população da Irlanda atual.

• Está empenhada no caso criativo para a 
diversidade, reconhecendo que o aumento da 
diversidade e da igualdade nas artes suporta 
uma criatividade mais rica na Irlanda e tem um 
impacto positivo no desenvolvimento das artes, 
bem como um desenvolvimento social, cultural 
e económico mais amplo. 

• Estabelece a compreensão da necessidade para 
o setor das artes refletir a Irlanda em toda a sua 
diversidade, assegurando a igualdade de acesso, 
participação e resultados, e a igualdade de 
representação. 

• Compromete-se a analisar e ajustar os respetivos 
prémios e programas de financiamento, com 
vista a assegurar que os respetivos destinatários 
e beneficiários refletem melhor o perfil da 
população da Irlanda contemporânea, incluindo 
o grupo mais desfavorecido.  
 
Para obter mais informações sobre a Política 
relativa a Igualdade, Direitos Humanos e 
Diversidade do Arts Council ou contactar 
o Líder do Projeto da Política relativa a 
Igualdade, Direitos Humanos e Diversidade, 
envie um e-mail para Olwen Dawe olwen.
dawe@artscouncil.ie ou para a Gestora de 
Desenvolvimento Estratégico, Monica Corcoran 
monica.corcoran@artscouncil.ie.  
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