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No âmbito dos objetivos propostos para o Ano de 2018 na Direção-Geral do Património Cultural, foram con-
cebidas uma série de atividades para continuar a valorizar e a divulgar a ação de Gestão e Salvaguarda do 
Património Cultural português, aumentando, deste modo, a visibilidade da DGPC e reforçando a sua ligação com 
as direções regionais de cultura.

As propostas criativas e os projetos enriquecedores que desenvolvemos nos departamentos, museus e monumentos 
têm aproximado cada vez mais os cidadãos da DGPC. Visitam as nossas exposições, participam ativamente em 
eventos como a Noite dos Museus e as Jornadas Europeias do Património, consultam as nossas bases de dados 
online, propõem o registo de manifestações culturais no Inventário Nacional do Património Imaterial, acompanham 
a nossa atividade e incentivam à reflexão crítica da atuação da DGPC nas áreas da proteção, classificação, 
conservação, investigação, inventariação e comunicação do património cultural.

Neste ano dá-se uma especial ênfase à comemoração do Ano Europeu do Património Cultural 2018, que tem como 
eixo principal o património cultural europeu enquanto elemento central da diversidade e do diálogo intercultural. 
A DGPC, em articulação com o Coordenador Nacional do AEPC 2018 em Portugal, procurará assegurar uma 
ampla divulgação de todas as atividades de valorização e promoção do património cultural.

A Conferência Desafios XXI,  a organizar pela DGPC na Fundação Calouste Gulbenkian, e os diferentes encontros 
e reuniões nacionais e internacionais agendados são destinados ao debate, à troca e cruzamento de informação 
sobre as temáticas do Património e da Museologia entre investigadores  e profissionais nacionais e estrangeiros 
de diversas áreas disciplinares. 

Neste ano, dá-se continuidade à dinamização, organização e coordenação de atividades científicas, técnicas e 
educativas, destinadas a aproximar as ciências do património cultural da sociedade civil, principalmente dos mais 
jovens.

Na vertente das edições prevê-se novos números da Revista Património, Revista Monumentos, Revista Museologia.
pt e Revista Portuguesa de Arqueologia e dinamiza-se a coleção Estudos de Museus com a publicação de mais 
quatro teses de doutoramento, uma aposta de 2017 que veio a revelar-se um sucesso junto do público lusófono. 

Reforça-se a relação com a Comunicação Social com o objetivo de uma maior cobertura das atividades e eventos 
da DGPC, como é o caso das exposições que serão inauguradas e dos encontros nacionais e internacionais. 

Em 2018, dirigentes e técnicos da DGPC são convidados a participar e a dar o seu conhecimento especializado 
em reuniões, programas e atividades de  âmbito científico e cultural, aumentando significativamente a visibilidade 
da DGPC junto da sociedade portuguesa e da comunidade internacional. 

A aposta no mundo digital e na comunicação permite-nos dialogar e democratizar o acesso dos cidadãos ao seu 
Património Cultural. No âmbito da Agenda Digital da DGPC, prevê-se a conceção de um Portal do Conhecimento 
do Património Cultural que congregue numa única fonte de informação as bases de dados já existentes sobre as 
diferentes vertentes da nossa atuação. 

No âmbito da gestão dos Museus, Palácios, Museus e Monumentos da DGPC, serão introduzidas, de forma gra-
dual, máquinas de venda automática de ingressos, permitindo, deste modo, uma reafectação de parte dos recur-
sos humanos a exercer atualmente funções de cobrança para as funções de vigilância desses imóveis.

Por fim, acreditamos que as parcerias internas e externas para 2018 tornam a DGPC certamente mais apta e 
global para enfrentar os desafios económicos, sociais e ambientais da atualidade. 

INTRODUÇÃO
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A DGPC tem por missão assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conserva-
ção e restauro dos bens que integram o património cultural imóvel, móvel e ima-
terial do País, bem como desenvolver e executar a política museológica nacional

Ser um serviço público de excelência na salvaguarda do património cultural portu-
guês para as novas gerações, através da transmissão do conhecimento que produz 
e da partilha dos recursos que gere

Respeito: pelo património cultural, como materialidade, memória e identidade na-
cional, regional e local

Excelência: padrões de qualidade e rigor técnico e científico patenteados na com-
petência, no profissionalismo, na qualidade do acolhimento dos públicos em todos 
os serviços e no relacionamento com a sociedade civil em todas as frentes de 
contacto

Independência: exercer as suas competências com critérios de ordem técnica, de 
transparência, de isenção e imparcialidade, em benefício do património cultural 
e da sociedade

Equidade: no acesso e tratamento de todos, incluindo os cidadãos com deficiência 
ou incapacidade, independentemente de questões de género, condição social, cul-
tural, política, étnica ou religiosa

DIMENSÃO 
ESTRATÉGICA

Missão

Visão

Valores
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DIMENSÃO 
ESTRATÉGICA

• O conhecimento, o inventário, a salvaguarda, a con-
servação, a valorização, a divulgação do património 
cultural arquitetónico, arqueológico, móvel e imate-
rial, e a execução da política museológica nacional

• A gestão dos mais importantes museus nacionais por-
tugueses e dos monumentos classificados Património 
Mundial da UNESCO, numa lógica de permanente 
modernização e racionalização, de acordo com as 
boas práticas internacionais

• A articulação permanente com outras entidades, pú-
blicas e privadas, nacionais e internacionais, nos do-
mínios normativo e da fiscalização, da investigação 
científica, da ação educativa e formativa e da admi-
nistração do território

LINHAS DE 
ORIENTAÇÃO
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1 Expandir a Esfera de Atuação. Concretizar a primeira fase do projeto de criação do 
Museu Nacional da Resistência e da Liberdade na Fortaleza de Peniche/Região Centro. 
Descentralizar a fruição de uma temática de interesse nacional, envolvendo as entidades 
coletivas e individuais locais numa atuação conjunta com vista à salvaguarda e promoção 
do património cultural da Fortaleza de Peniche

2 Recuperar e valorizar o Palácio Nacional da Ajuda. A intervenção prevista para este 
monumento incidirá na ala poente, nunca terminada, fechando-a com uma volumetria se-
melhante à existente, mas numa linguagem atual. 

3 Revitalizar os Núcleos de Investigação Nacional. Transferir o Laboratório de Arqueociên-
cias (LARC) para novas instalações no Palácio Nacional da Ajuda e o ex-Centro Nacional 
de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) para o Armazém de Xabregas. Reinsta-
lação e revitalização de duas unidades de investigação da DGPC com merecido reconhe-
cimento científico nacional e internacional

4 Partilhar Conhecimentos e Recursos. Sob uma ótica de sustentabilidade, as parcerias estabe-
lecidas com universidades, institutos, centros de investigação, unidades museológicas, funda-
ções, associações e autarquias viabilizam os vários projetos de cariz patrimonial e museoló-
gico que beneficiam dos saberes dos intervenientes e do trabalho interdisciplinar a efetuar

5 Promover a Acessibilidade à Informação.  No âmbito do estabelecido com o Google Cul-
tural Institute, as coleções dos museus e monumentos da DGPC vão integrar a prestigiada 
plataforma online que divulga os acervos das principais organizações culturais do mundo. 
Um recurso que permite disponibilizar o património cultural português em ambiente digital a 
uma audiência global que importa conquistar

6 Cumprir a Missão. Satisfazer as expetativas dos cidadãos em relação a projetos de ges-
tão, salvaguarda e divulgação do património cultural

7 Executar o Plano de Atividades e o seu Orçamento. O orçamento da DGPC para 2018 é 
de  40.776.713€, ao qual acrescem 216.358€ respeitantes a dois projetos vencedores do 
Orçamento Participativo de Portugal 2017. A verba anual atribuída pela tutela à DGPC é 
essencial para o seu funcionamento mas é claramente insuficiente para concretizar as ativi-
dades e os programas previstos para as áreas do património cultural. As receitas próprias e 
os recursos financeiros que são mobilizados - candidaturas a programas europeus, parcerias, 
mecenato e fundraising – complementam as restantes necessidades de financiamento

8 Melhorar a operacionalidade dos serviços e avaliar a qualidades dos mesmos. A opera-
cionalidade será concretizada através de uma reorganização orgânica, a qual se traduzi-
rá na integração de novos serviços na esfera da atual e futuras atribuições e competências 
da DGPC. A avaliação dos Museus, Palácios e Monumentos da DGPC por parte do público 
nacional e estrangeiro contribui para a definição dos indicadores de qualidade e das 
metas a atingir anualmente

DESAFIOS 2018
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• Na área da requalificação, conservação, restauro e remodelação prevê-se 
dar início às intervenções que foram projetadas para os seguintes imóveis: Fortale-
za de Peniche (futuro Museu da Resistência e da Liberdade) candidatura POCEN-
TRO-2020; Ala poente do Palácio Nacional da Ajuda - parceria com a Associação 
de Turismo de Lisboa e Câmara Municipal de Lisboa; Igreja de S. João de Almedina 
(Museu Nacional Machado de Castro), Convento de Cristo, Mosteiro de Alcobaça, 
Mosteiro da Batalha, Complexo Arqueológico de Conímbriga, Igreja de S. Vicente 
(Abrantes) - candidaturas POCENTRO-2020; Museu Nacional Soares dos Reis – 
candidatura Norte-2020; Sé de Lisboa – candidatura Lisboa2020; Plano de Con-
servação e Restauro das Abóbodas da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos - apoio 
World Monument Fund; Intervenção de conservação e restauro do Túmulo de D. Di-
nis (Mosteiro de Odivelas) - candidatura PORLisboa 2014/2020; Reabilitação dos 
Carrilhões e Torres Sineiras (Palácio Nacional de Mafra) – Fundo de Salvaguarda 
do Património Cultural; Percursos Acessíveis no Mosteiro da Batalha, Convento de 
Cristo e Palácio Nacional de Mafra – candidatura Programa Valorizar/Turismo de 
Portugal – Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização

• Salvaguarda do Património Arquitetónico: dar continuidade ao trabalho 
de análise de processos de salvaguarda e de publicidade: intervenções em patrimó-
nio classificado; acompanhar, promover e dar pareceres sobre Planos Diretores, de 
Pormenor e de Salvaguarda e Planos de Urbanização; acompanhar processos de 
obras; emitir Certidões de Direitos de Preferência, Benefícios Fiscais e Certificação 
Energética – Departamento de Bens Culturais

• Classificação, Inventário e Georreferenciação do Património Imóvel: pros-
seguir com a atividade de propor a classificação de bens culturais imóveis, de defi-
nição de ZEP, de atualização e articulação dos Inventários dos imóveis classificados 
ULISSES e SIPA e de atualização do Atlas georeferenciado do Património Imóvel 
Classificado ou em vias de classificação. Publicação on-line de dois roteiros: “Jardins 
Oitocentistas e Modernos de Lisboa” e “Sistema Defensivo de Elvas” – Departamento 
de Bens Culturais

PATRIMÓNIO

 Património Imóvel
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• Prosseguir o trabalho de Inventário, Circulação, Classificação 

e Conversão de formas de proteção legal de bens culturais móveis 

nacionais. Dar continuidade às atividades realizadas nos setores de 
Inventário e Georeferenciação do património arqueológico, de análise 
dos Pedidos de Autorização e Relatórios de Trabalhos Arqueológicos 
e de Antropologia Biológica; de Inspeções da atividade arqueológi-
ca; de ações de inventariação e salvaguarda do espólio arqueológico 

subaquático móvel à guarda do ex-Centro Nacional de Arqueologia 
Náutica e Subaquática e de produção e gestão da coleção de referên-
cia/ REFCOL do Laboratório de Arqueociências – Departamento de Bens 
Culturais

- Organização de processos de gestão de coleções – empréstimos de 

curta e longa duração de peças dos museus e palácios da DGPC – 
Departamento de Museus, Conservação e Credenciação

- Estudo dos acervos, inventário, registo fotográfico e digitalização de 
documentação para a atualização contínua do MatrizNet, o catálogo 
coletivo on-line das coleções nacionais de referência nas áreas da Arte, 
Arqueologia e Etnologia – Museus, Monumentos e Palácios da DGPC

           Património Imaterial

• Acompanhar os processos em curso de pedidos de registo no 

Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, patentes on-line 
em MatrizPCI – Departamento de Bens Culturais e Museu Nacional de 
Etnologia

PATRIMÓNIO

 Património Móvel
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Exposições no âmbito do Ano Europeu do Património

• Convento de Cristo – No Rasto da Devoção. Escultura em Pedra no 
Convento de Cristo, séculos XIV a XVI – Exposição sobre a obra do Arquiteto 
Aires Mateus – Exposição de Elementos de Arquitetura – Exposição de Arte 
Azulejar no Convento de Cristo – Exposição do espólio documental e musical 
do Convento de Cristo

• Departamento de Bens Culturais – Exposição itinerante A Arqueo-
logia em Portugal. Recuperar o Passado em 2017

• Mosteiro de Alcobaça – Exposição sobre o Routier des Abbayes 
Cisterciennes au Portugal, de Dom Maur Cocheril – Exposição sobre o cen-
tenário da morte de Manuel Vieira Natividade (1918-2018)

• Mosteiro da Batalha – Pedras Vivas, uma visão de António Barreto 
sobre o Mosteiro da Batalha – A Capela do Fundador. Memória Revisitada 
– Exposição Grafitis do Mosteiro – Exposição Trajes Rurais da Alta Estrema-
dura – Residência artística Batalha/Roménia – Exposição de Mircea Roman 
– Exposição de Vídeo Arte Cápsulas de Luz – Projeto A Cor no Mosteiro da 
Batalha – Exposição O Cristo das Trincheiras

• Museu Nacional de Arqueologia - Exposição Troia. Roma no Atlân-
tico – Exposição A Presença Portuguesa no Emirato de Sharjah – Exposição 
sobre o Tesouro de Baleizão – O Perene e o Belo na Antiguidade – Museu 
Nacional de Arqueologia: 125 Anos

• Museu Nacional de Arte Antiga – O Retrato em Portugal (I) - O 
Renascimento em Portugal e Francisco da Holanda - Pinturas de Vieira da 
Silva, adquiridas pelo Estado - Anatomia de uma Pintura. O Terramoto de 
1755 por João Glama - Small and beautiful. Arte na palma da mão - Obra 
convidada: La Mer, Vieira da Silva; Pintura do Museu d’ Orsay; Pintura da 
National Gallery of Scotland; Pintura do Museu de Córdova – Animais. 
Desenhos, séculos XVI a XVIII – Cenas do quotidiano e desenho do ‘natural’ 
- Desenhos de Rui Chafes – Esculturas de Rui Chafes - Projeto “Tentações de 
Bosch”, de Pedro Miranda da Silva

• Museu Nacional de Arte Contemporânea – Exposição Sala Sonae 
1  (Arte Multimédia) – José Pedro Cortes – Exposição da Coleção de Mário 
Teixeira da Silva – Santa Rita Pintor – Evolução das formas da imagem 
(1960-2000) – Exposição Sala Sonae 3 (Arte Multimédia) – Pintura Neo 
Figurativa Portuguesa – Exposição SONAE Art Cycles

MUSEUS 
E EXPOSIÇÕES
 

Prosseguir com  a ação 
de Credenciação de 
Museus (apreciação 
dos pedidos de  ade-
são à Rede Portuguesa 
de Museus) e apoio a 
projetos de Museogra-
fia para exposições em 
museus e palácios 



10

• Casa Anastácio Gonçalves – Estrada Branca. Cerâmica de Teresa Pavão.
Museu Nacional do Azulejo – Cerâmica Portuguesa (1920-1940) – Exposição 
“1949/2049” – Jorge Colaço e a azulejaria figurativa do seu tempo

• Museu Municipal dos Coches (Picadeiro) – A Arte Equestre em Portugal no 
século XVIII - Há fogo! Há fogo! Acudam, Acudam

• Museu Monográfico de Conímbriga – Museu Nacional - Escavações em 
Conímbriga: Retrospectiva (2013-2016).

• Museu Nacional de Etnologia – Exposição Uma vida Dura - Exposição Es-
tudos do Labirinto – Exposição Vergílio Pereira: itinerários de um etnógrafo oculto 
(1918-1965)  – Exposição Tesouros do Museu Nacional de Etnologia

• Museu de Arte Popular - Exposição Agricultura Lusitana - Exposição O Fio 
Invisível - Físicas do Património

• Museu Nacional Grão Vasco – Exposição Obras da Coleção de Juan Miró 
– Columbano nas Coleções do MNGV – Diálogos entre as obras de Júlio Resende e 
Vasco Fernandes – Exposição de Pintura de Ana Maria Barbero Franco. A Coleção 
do Surrealismo da Fundação Millenium BCP

• Museu Nacional Machado de Castro – Rubrica Tesouros Partilhados: Manto 
da Rainha D. Amélia – Os Modelos Europeus e a Escultura Portuguesa – Reforma Pom-
balina da Universidade de Coimbra – Exposição/Estação D. Depósitos e Doações

• Museu Nacional da Música – Exposição de Instrumentos musicais portugue-
ses de tecla antiga

• Museu Nacional de Soares dos Reis – Ricardo Leite. Retratos – Potinári – 
Centenário de Júlio Resende – João Allen. Ainda o Grand Tour – Itinerância da Expo-
sição Da Fotografia ao Azulejo – O Desenho de Fernando Távora

• Museu Nacional do Teatro e da Dança – Pra Lá e Pra Cá. Paula Rego – Luz 
Negra. Olhares de fotógrafos italianos sobre o teatro – Gineceu e Androceu

• Museu Nacional do Traje – O Traje da Criança 1850-1950

• Palácio Nacional da Ajuda – Uma História de Assombro I Portugal-Japão, séc. 
XVI-XX Galeria de Pintura do Rei D. Luís I – Na Rota das Catedrais: o Tempo e o Espaço

• Panteão Nacional – Exposição Sidónio Pais
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•
- Projetos: PALEOCOA (parceiro: Fundação Côa Parque/ financiamento FCT) ; 
POSTGLACIALMED (parceiro: Universitat de Tarrogona/ financiamento Ministé-
rio de Economia y Competividad de Espanha); Espaços e Vivências  do período 
português no norte de África: cidades e vilas do “Algarve de Além-Mar” 
séculos XV a XVII (parceiros: Universidade Nova de Lisboa, Universidade do 
Minho, Direction General e Direction du patrimoine culturel de Marrocos/ finan-
ciamento FCT); Símbolos subterrâneos (parceiros: Universidad de Cantabria e 
Universidad de Salamanca/financiamento Ministério de Economia y Competivi-
dad de Espanha); Cacela FishCan – Food Production and Trade in Antiquity 
(parceiros: Universidade de Lisboa e Universidade do Algarve);WaterWorld – 
Discovering Europe through Portuguese underwater heritage/financiamento 
Programa EEA GRANTS; Estudo do espólio arqueológico subaquático móvel 
à guarda do CNANS; STORM (parceiros portugueses INOV, NCRS, SMPC/ fi-
nanciamento Fundos Comunitários); ARQUEOSIA (parceiros: Direções Regionais 
de Cultura/ financiamento Fundos Comunitários); Estudos de Impacte Ambiental; 
ROSSIO (parceiros UNL, FCG, Teatro D.Maria II, CML, Cinemateca Portuguesa, 
DGLAB, Avaliação técnica e científica de projetos de investigação de arqueolo-
gia (não financiados pela DGPC) – Departamento de Bens Culturais, Laboratório 
de Arqueociências e ex-Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática

- Projeto IPERION-CH.pt – disponibilizar meios analíticos e conhecimento científi-
co na área dos estudos de bens patrimoniais imóveis e móveis (em parceria com 
o LNEC e com o Laboratório HERCULES, Universidade de Évora) – Laboratório 
José Figueiredo

- Tese de Mestrado sobre a Capela do Cruzeiro – Dormitório; Estudo do Perfil 
do Visitante do Convento de Cristo (em parceria com o IPT) – Convento de Cris-
to; Estudo e leitura das inscrições do túmulo de Dom João I e Dona Filipa de 
Lencastre – Mosteiro de Alcobaça; Azulejoteca, base de dados com amostras 
de azulejos, dos séculos XVI ao XX (financiamento FCT) – Museu Nacional do 
Azulejo; Columbano Bordalo Pinheiro nas Coleções do MNGV - Museu Nacio-
nal Grão Vasco; Estudo de gemas e ligas metálicas da Coleção de Ourivesa-
ria do MNMC (em parceria com a FCTUC) – Museu Nacional Machado Castro; 
Estudo das Coleções de instrumentos musicais portugueses de tecla antiga, 
de pianos e de sopros – Museu Nacional da Música; A Coleção Castro Solla no 
contexto social, de género e político da sua época (em parceria com o ICH e a 
FCSH) - Museu Nacional do Traje 

INVESTIGAÇÃO 
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•
- Novos números da Revista Património, Revista Monumentos e Revista 
Portuguesa de Arqueologia. 

- Atas do Colóquio “O Arquivo Leisner e os arquivos históricos da Arqueo-
logia Portuguesa” - Departamento de Bens Culturais 

- Coleção “Estudos de Museus” (4 publicações); Estudo de Públicos de Mu-
seus Nacionais – Departamento de Museus, Conservação e Credenciação

- O Scriptorium do Mosteiro de Alcobaça, de Aires Nascimento; 450 anos 
da Congregação de Santa Maria de Alcobaça, Coleção “Estudos Monásticos 
Alcobacenses”; Sítios Cistercienses: transmissão de valores e significados 
(atas do I e II Encontro Internacional de Abadias Cistercienses em Alcobaça) 
– Mosteiro de Alcobaça

- Catálogos das exposições “Pedras Vivas”, “Os Grafitis do Mosteiro da 
Batalha” e “Escultura Mircea Roman”; Projeto “ A Cor no Mosteiro da 
Batalha”; Imagens de uma Exposição; Atas dos Colóquios Empresas –Um 
código emblemático europeu – séc. XV “ e “Número e medida na arquitetura 
religiosa em Portugal”; Publicação das Conferências literárias “Sensação de 
Plenitude”- Mosteiro da Batalha

- Catálogo da Exposição permanente “Antiguidades Egípcias” (2ª edição); 
Catálogo da Exposição “O Perene e o Belo na Antiguidade”; (Álbum) Ico-
nografia Religiosa: A coleção de Registos de Santos no MNA; O Arqueólo-
go Português, S. 5, vol.6 – Museu Nacional de Arqueologia

- Catálogos das exposições; Roteiro Geral do Museu; Roteiro de Pintura e 
Escultura Portuguesas; Roteiro de Artes Decorativas Francesas; Boletim do 
MNAA - Museu Nacional e Arte Antiga

Catálogos das exposições - Museu Nacional de Arte Contemporânea; Catá-
logo “Estrada Branca” – Casa Anastácio Gonçalves

- Catálogos das exposições “Cerâmica Portuguesa (1920-1940) e “Jorge 
Colaço e a azulejaria figurativa do seu tempo” – Museu Nacional do Azulejo

- Tapeçaria Flamenga (edição para o público jovem. Linha Imaginar); Cerâ-
mica Moderna em contexto arqueológico: as coleções do MNMC, de Ricar-
do Costeiro da Silva – Museu Nacional Machado de Castro

- Guia do Museu em Braille; reedição da “Viagem no Tempo” (para o 

 
EDIÇÕES
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público infanto-juvenil); Guia do Picadeiro Real; - Museu Nacional dos Co-
ches (Novo e Picadeiro)

- Roteiro “Tampas de panela com provérbios (Cabinda)”, de José Gon-
çalves Coelho; Edição de 5 DVD dos filmes etnográficos realizados em 
Timor por Ruy Cinatti; Reedição da obra “Apontamentos de Museologia- 
Museus Etnográficos”, de Ernesto Veiga de Oliveira – Museu Nacional de 
Etnologia - Roteiros “Pinturas Murais do MAP” e “Coleções de minia-
turas de trajes regionais”; Reedição da obra “Moinhos e Azenhas de 
Portugal” de Fernando Galhano – Museu de Arte Popular

- Os Antunes – mestres portugueses de fazer cravos, pianofortes e pia-
nos (séculos XVIII e XIX) – Museu Nacional da Música

- Catálogos das exposições “João Allen”; “Desenhos de Fernando Tá-
vora”, “Portinári” e “Retrospetiva de Júlio Resende”; Desdobrável da 
exposição “Retratos”; Catálogo Raisoné de Soares dos Reis – Museu Na-
cional de Soares dos Reis

- Guia do Parque Botânico do Monteiro-Mor; Catálogo da exposição 
temporária “O Traje da Criança 1850-1950 – Museu Nacional do Traje

- Revelar o património cultural 2018 (os espólios dos arquitetos que tive-
ram participação ativa no Congresso de 1948) – Sistema de Informação 
para o Património Arquitetónico/Forte de Sacavém

- Tesouros do PNA; Catálogo da Exposição “Uma História de Assombro 
I Portugal-Japão, séc. XVI-XX” - Palácio Nacional da Ajuda.

- Publicação de dois manuscritos da Biblioteca e de um estudo sobre as 
lunetas da Basílica - Palácio Nacional de Mafra

- Reis e Heróis – Os Panteões em Portugal; Coleção no Panteão Nacional. 
Sidónio Pais – Panteão Nacional

 ED
IÇ

Õ
ES
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• Encontros/reuniões Nacionais/DGPC

- Arqueologia em Portugal – Recuperar o Passado em 2017; Património Cultural 
e Avaliação Ambiental – Departamento de Bens Culturais; Encontro de Museus 
da RPM - Departamento de Museus, Conservação e Credenciação; Conversas so-
bre o Património - Museu Nacional Grão Vasco; Colóquio Os Ballets Russes em 
Portugal – Museu Nacional do Teatro e da Dança; Ciclo de Conferências sobre os 
Manuscritos de Alcobaça; Ciclo de Conferências Luzes e Sombra. Alcobaça no 
Processo Régio  – Mosteiro de Alcobaça; Colóquio A Obra/Memorial do Convento, 
o seu autor/José Saramago – Palácio de Mafra; Colóquio Museus Etnográficos e 
Património Rural – Museu Nacional de Etnologia; Colóquio (Re) Visitação dos Cam-
pos: a agricultura e o mundo rural na atualidade – Museu de Arte Popular; III Co-
lóquio do Convento de Cristo, Palestras sobre o Convento de Cristo espaço de co-
nhecimento Histórico Científico – Convento de Cristo; Conferências do Mosteiro Da 
Guerra e Paz; II Colóquio – A Arquitetura Contemporânea portuguesa e o Património 
Construído; I Colóquio – Património (s) – Salvaguarda, proteção e futuro; Ciclo de 
Conferências sobre literatura Sensação de Plenitude – Mosteiro da Batalha  

• Encontros Internacionais/DGPC

- III Encontro Internacional de Abadias Cistercienses em Alcobaça – Mosteiro de 
Alcobaça; Colóquio DIAITA – Património Alimentar da Lusofonia – Palácio Nacio-
nal da Ajuda; Conferência Internacional Arquitetura Monástica, Colóquio e Con-
ferência Internacional Ordens Militares – Convento de Cristo; Congresso Desafios 
XXI; Seminário sobre a Convenção de Faro – Divisão de Documentação, Comuni-
cação e Informática 

ENCONTROS 
E REUNIÕES
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• Participação em Encontros/reuniões Internacionais

- Participação no Grupo de trabalho da Convenção de 2001 /Comissão Nacio-
nal da Unesco  - Centro Nacional de Arqueologia Aquática e Subaquática; no  
EAC – Europae Archaaeological Consilium - Departamento de Bens Culturais; em 
Reuniões da Network of European Museums Organisations, do Ibermuseus, do 
ICOM e do ICCROM – Departamento de Museus, Conservação e Credenciação; 
no Congresso da International Association of Libraries, Museums, Archives and 
Documentation Centres of the Performing Arts - Museu Nacional do Teatro e da 
Dança; no Congresso Internacional Educação Patrimonial, (Trans)formações e 
(Re)criações (em abril) – Museu Nacional Grão Vasco; nas Reuniões do Conselho 
de Administração e da Assembleia Geral da Carta Europeia de Abadias e Sítios 
Cistercienses e Congresso comemorativo dos 800 anos da fundação do mosteiro 
da Piedra – Mosteiro de Alcobaça;  na Reunião da Direção e reuniões técnicas 
da Associação de Residências Reais Europeias – Palácio de Mafra; na Reunião 
Anual promovida pela Comissão Europeia e pela Transparency International no 
âmbito do projeto piloto Integrity Pacts – Unidade de Auditoria Interna

• Eventos Internos

- Ciclo de Conferências Técnicas da DGPC – proporcionar o interconhecimen-
to das atividades realizadas e promover o diálogo e o trabalho interdisciplinar 
entre os colaboradores da DGPC - Departamento de Estudos, Projetos, Obras e 
Fiscalização
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• Concretizar as atividades previstas para o conjunto de Eventos de 
comunicação e divulgação que são transversais ao universo da DGPC: 
Ano Europeu do Património Cultural; Dia Internacional dos Monu-
mentos e Sítios; Noite dos Museus; Jornadas Europeias do Patrimó-
nio

• Realizar as iniciativas programadas para os públicos dos Mu-
seus, Monumentos e Palácios da DGPC, desenvolvidas pelos Serviços 
Educativos e de Comunicação 

• Organizar a Festa do Património, a Noite dos Museus; o Progra-
ma de Rádio Encontros com o Património, o Concurso de desenho 
(A) Riscar o Património; Gestão do site, facebook e instagram da 
DGPC; Realizar vídeos promocionais; Produzir a newsletter semanal 
da DGPC; Conceber o Portal do Conhecimento do Património Cultu-
ral, reunir a informação existente nas diferentes bases de dados - Di-
visão de Documentação, Comunicação e Informática

• Dar continuidade ao Programa anual Obra Aberta – Visitas a es-
taleiros de obras a decorrerem em imóveis (para os funcionários da 
DGPC)

• Disponibilizar novas publicações e novos documentos aos públi-
cos especializados das Bibliotecas e Arquivos da DGPC.

• Estimular e divulgar a Atividade Comercial com novas publica-
ções e produtos e avaliar com mais rigor os processos de cedência de 
imagens e de aluguer de espaços na DGPC.

COMUNICAÇÃO 
E DOCUMENTAÇÃO
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• Formação no exterior 

- Estágios de técnicos da DGPC em museus estatais de Espanha - Depar-
tamento de Museus, Conservação e Credenciação; Ações de formação nas 
áreas do mergulho, informática e utilização de equipamento – técnicos do 
CNANS; Formação em Assuntos Europeus e Cooperação, Assuntos Jurídi-
cos, Auditoria, Fiscalização e Controlo, BAD, Comunicação, Liderança e 
Desenvolvimento Pessoal, Contabilidade e Finanças, Contratação Pública, 
Gestão de Pessoas, Governação e Gestão Pública, Tecnologias de Informa-
ção, Línguas Estrangeiras, Formação Dirigentes FORGEP - dirigentes e cola-
boradores da DGPC

• Ações de Formação para o exterior

- Acompanhamento de estágios curriculares no âmbito de licenciaturas e 
mestrados – Departamento de Bens Culturais; Ações de formação e divul-
gação relacionadas com o Património Cultural Subaquático – CNANS; For-
mação para profissionais de Museus da RPM; Estágios de técnicos de mu-
seus estatais de Espanha nos museus da DGPC – Departamento de Museus, 
Conservação e Credenciação; Estágios curriculares de alunos estrangeiros, 
Formação de mestrandos e licenciados, Ações de formação sobre conser-
vação e restauro – Laboratório José de Figueiredo; III Curso para Guias 
Turísticos sobre o Mosteiro da Batalha; III Workshop Caraterização do Pa-
trimónio Edificado: Conhecer para Intervir; II Curso de História de arte an-
tiga, medieval e moderna, abordagem breve – Mosteiro da Batalha; Curso 
de teatro para crianças e jovens - Museu Nacional do Teatro e da Dança

• Ações Internas

- Sensibilização para a segurança preventiva; Formação em primeiros so-
corros e suporte básico de vida; Treino e formação das equipas de primei-
ra intervenção - Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização 
(parceiros: SIS, PSP, GNR, ANPC, Bombeiros)

A DGPC deu início a 
uma estratégia forma-
tiva para o período 
compreendido entre 
2017 e 2020, com o 
objetivo de dotar os 
seus recursos huma-
nos com as valências 
técnicas necessárias e 
indispensáveis para 
dar resposta aos múl-
tiplos desafios que se 
colocam à organização 
nos seus mais variados 
domínios de atuação. 
Em simultâneo, a DGPC 
dará continuidade às 
ações de formação que 
sejam solicitadas pelo 
exterior nos domínios 
científico e técnico do 
Património e da Museo-
logia.

FORMAÇÃO
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• O processo de regularização dos “precários” no âmbito do PREVPAP 
atingirá o número de 110 postos de trabalho, distribuídos pelas carreiras de 
técnico superior (34), de assistentes técnicos (67) e de assistente operacional 
(9), o que permitirá colmatar significativamente a carência de recursos huma-
nos, nomeadamente na área da vigilância dos museus, monumentos e palá-
cios nacionais afetos à DGPC

• A alteração da lei orgânica, com a integração do Museu Nacional Frei 
Manuel do Cenáculo e da Fortaleza de Peniche na qualidade de serviços de-
pendentes da DGPC, originará também uma alteração subsequente ao Mapa 
de pessoal para 2018

Carreira Postos de Trabalho
Dirigente Superior 5
Dirigente Intermédio 33
Técnico Superior 321
Assistente Técnico 481
Assistente Opera-
cional

78

Técnico Informático 4
Técnico de Fotogra-
fia e Radiografia 
para a Conservação

4

Total 926

• Em 2018, a proposta de investimento (3.015.064,00€) da DGPC 
centra-se fundamentalmente em  projetos de Requalificação e Valorização 
dos Monumentos e Museus afetos à DGPC e em projetos de  Moderniza-
ção do Sistema de Informação e de Divulgação e Animação do Património 
Cultural

RECURSOS 
HUMANOS 
E FINANCEIROS

O ano de 2018 
constitui um grande 
desafio para a DGPC 
na área da gestão dos 
Recursos Humanos
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Recursos Financeiros

 – proposta para 2018

Orçamento de Funciona-
mento  

37.761.649,00€

Despesas com pessoal 21.692.174, 00€
Aquisição de Bens e Ser-
viços

11.113.500,00€

Outras despesas correntes    2.272.555,00€
Despesas restantes    2.683.420, 00€
Orçamento de Investi-
mento

   3.015.064,00€

Outros   

Total (OF+OI+Outros)  40.776.713,00€

• Sobre o valor total do orçamento, incidiu, por força da Lei do Orça-
mento de Estado para 2018, um cativo global de € 4.510.480, pelo 
que a dotação disponível é de € 36.266.233
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QUAR - 2018
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• Indicadores Financeiros 

• Mapa Resumo com Rácios de Formação

OUTROS INDICADORES 
- MONITORIZAÇÃO

Indicadores 2017 Meta 2018

Receitas Próprias/Total receita  % 57 55 - 60

Aquisição de bens e serviços/Total despesa % 21 20 - 21

Despesas com pessoal/Despesa total % 58,00 57 - 59

 Plano de Formação da DGPC
 2017

Executado
2018 2019 2020

 Previsto Realizado  Previsto Previsto Previsto 

Número de 
Formandos 

(nº)
200 42 21% 290 310 249

Volume de 
Formação 

(horas)
600 633 106% 865 925 790

Número 
de Cursos/

Ações
27 27 100% 40 42 36
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