Plano Estratégico (Quinquénio 2014-2019)
Missão, Valores e Visão do C. S. M. G.

___________________________________________________________
Missão

A Missão do C. S. M. G. é a de formar intérpretes musicais técnica e esteticamente
de alto nível através da articulação do ensino específico e da investigação
orientada e cuja ação venha a contribuir para uma sociedade mais culta e mais
exigente em termos artísticos.
Valores
Como instituição de valores estéticos e éticos o C.S.M.G. promove:
a) O desenvolvimento integral da pessoa através da arte;

b) A construção do saber e das competências artísticas alicerçadas no
espírito critico e autocrítico é orientada pela cultura dos valores estéticos
e pela investigação científica;
c) Uma prática artística alicerçada no sentido da responsabilidade do ato
artístico perante a sociedade;

Visão
Caracterizando a missão que pretende desempenhar no ensino superior
artístico, o C.S.M.G. quer alcançar em 2019 uma oferta educativa alargada ao
ensino dos instrumentos inerentes à constituição de uma orquestra de dimensão
sinfónica proporcionando assim possibilidades de viabilização e continuidade da
orquestra Filarmonia de Gaia já atuante na vida cultural do Município.
Pretende-se também alargar o ciclo de Mestrado em Ensino da Música a outras
disciplinas.

_____________________________________________________________
Eixos estratégicos, objetivos estratégicos e objetivos operacionais:

Para operacionalizar as decisões estratégicas elaboram-se eixos estratégicos que
se desdobram em objetivos estratégicos e objectivos operacionais.
Eixos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos operacionais

Internacionalização

Implementar a política de
internacionalização

Pessoas

Promover o
desenvolvimento integral
das pessoas

Formação

Qualificar e ampliar oferta
formativa

Investigação

Implementar a política de
investigação do CSMG

Sociedade

Qualificar o serviço à
comunidade

Qualificar pessoas e
processos tendo em vista a
cooperação internacional;
Integrar oportunidades
formativas em redes
internacionais; Programa
Erasmus;
Implementar itinerários
personalizados de
formação; Dinamizar uma
“cultura da exigência” e da
responsabilidade;
Qualificar a oferta
formativa; Aumentar e
diversificar a oferta
formativa; Reforçar as
iniciativas de apoio à
empregabilidade dos
diplomados ;
Desenvolver projectos de
investigação
formativamente
pertinentes e
culturalmente úteis;
Consolidar e desenvolver o
serviço de apoio às
entidades escolares e
socioculturais;

