
 

GESTÃO DE MUSEUS 

 

- ENQUADRAMENTO – 

 

No âmbito das ações de divulgação e sensibilização promovidas pela 

DGPC e destinadas aos museus que integram a RPM, desde 2016, pareceu-

nos interessante fazer uma abordagem, ainda que sintética, das 

problemáticas relativas à gestão dos museus. Trata-se de um vasto e 

diversificado campo de matérias com um evidente lado prático e de 

atualidade. Há muito que as tutelas e os responsáveis pelos principais 

museus mundiais compreenderam a utilidade, a conveniência e, acima de 

tudo, a necessidade de reconhecer a importância dos instrumentos de gestão 

dos recursos, bem como ganha crescente relevância a definição de novos 

modelos numa perspetiva de autossustentabilidade e de uma gestão 

museológica integrada. 

As referidas áreas acabam por ser, essencialmente, a gestão dos 

recursos humanos, a gestão dos recursos financeiros e o marketing aplicado 

à realidade museológica.  

Confirmando-se que o Museu se tornou numa das instituições 

culturais mais populares, estimadas, procuradas e exigentes, torna-se cada 

vez mais necessário olhar para a gestão dos recursos como uma resposta de 

qualidade a perguntas essenciais: que metodologias, que critérios, que 

modelos, que instrumentos, em suma, para que serve e que papel 

desempenha.  

 



-TÓPICOS - 

 
• Novos modelos de gestão de museus - tutelas políticas e 

administrativas (administração central, regiões autónomas, 
autarquias locais, Igreja, Misericórdias, fundações, associações, 
empresas e particulares), centralização, contratos 
interadministrativos de delegação de competências, concessões de 
atividades de serviço público, parcerias público-privadas, sociedades 
anónimas de capitais públicos, fundações, entre outros 
 

• A Ética na gestão 
 

• Gestão, administração, intendência 
 

• Diretor-Conservador vs Diretor-Gestor 
 
• Os recursos humanos nos museus - Lei-Quadro dos Museus 

Portugueses; carreiras de pessoal de museologia e de conservação e 
restauro, voluntariado, estágios, parcerias 
 

• Horários de trabalho e de abertura aos públicos 
 

• Formação e valorização profissionais 
 

• Os recursos financeiros nos museus - Lei-Quadro dos Museus 
Portugueses; fontes externas de financiamento - orçamento de estado 
vs receitas próprias (museus públicos), orçamentos das entidades de 
tutela (museus não públicos) 
 

• Receitas próprias - bilheteira, lojas e merchandising, concessões, 
cedências de espaços, filmagens e fotografia, mecenato e patrocínios, 
associações de Amigos, outras fontes 
 

• Aspectos gerais; práticas de gestão financeira 
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