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I NOTA INTRODUTÓRIA 

O setor cultural tem já uma longa experiência de gestão em situação de crise. A importância da 

cultura na economia constitui tema de debate e de inúmeros estudos mas não ultrapassou ainda 

verdadeiramente o campo do discurso político para a praxis. O acentuar da crise tem significado 

uma crescente escassez de meios financeiros afetando a criação e o património, valores seguros, 

onde a aposta nunca se perde e onde o investimento é sempre reprodutivo. Reprodutivo porque 

torna o país mais atrativo para um turismo de qualidade, porque cria emprego, porque é 

estratégico para a formação, para a qualificação, para a autoestima das comunidades. 

A atividade cultural, nas suas diferentes vertentes, corresponde a um mercado crescente, 

competitivo, ágil, que se adapta, transforma e redimensiona a cada momento, com repercussões 

multiplicadoras que já ninguém pode ignorar.  

Mas se, por um lado, o país possui um enorme potencial criativo e uma grande riqueza 

patrimonial, infelizmente essas valências não têm tido correspondência no orçamento de Estado 

para a cultura, que, nos últimos anos tem vindo a decrescer de forma significativa com 

repercussões ao nível da manutenção, do funcionamento e da programação.  

A resiliência e o empenhamento das equipas e o apoio mecenático de alguns sectores 

empresariais da sociedade civil que, apesar de tudo, mantêm a sua confiança e os apoios 

continuados neste sector, têm constituído o sustentáculo que tem permitido manter níveis os 

níveis mínimos de qualidade e de dignidade do nosso património.  

 

A restruturação concretizada em Junho de 2012, que se consubstanciou na criação da Direção-

Geral do Património Cultural com valências e responsabilidades na definição e implementação das 

políticas nacionais no âmbito do estudo, salvaguarda, valorização e difusão dos diferentes 

patrimónios – imóvel, móvel e imaterial - concentrando competências anteriormente atribuídas a 

três anteriores organizações institucionais, tem-se revelado um processo complexo, de gestão 

delicada, cuja consolidação ainda carece de tempo para se transformar numa estrutura 

perfeitamente coesa e integrada.  

 

As fortes restrições orçamentais já expostas obrigam-nos a adiar alguns projetos considerados 

essenciais, quer ao nível da manutenção e da conservação, quer ao nível da própria oferta 

programática. Mas as equipas dos serviços centrais e dos museus e monumentos continuam a 

trabalhar de forma empenhada no fomento das relações sociais e empresariais, o que nos permite 
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colher alguns frutos decorrentes do estabelecimento de parcerias e da angariação de mecenato. 

Olhamos, portanto, para 2014 com apreensão mas com tenacidade. As alterações nas condições 

de ingresso nos monumentos, museus e palácios, a atualização das tabelas de preços de prestação 

de serviços e de cedência de espaços, o incremento de qualidade e eficiência do setor comercial, 

entre outros, permitem-nos também crer que as receitas próprias poderão ter um bom 

desempenho.  

 

O ano que se aproxima continuará também certamente a registar um aumento da qualidade dos 

serviços prestados, concretizados pela insistência colocada na agilização de processos, pela 

disponibilização de novas formas de acessibilidade, pela redução nos tempos de resposta e 

melhoria na qualidade dos resultados.  

Em 2014 continuaremos também a posicionar-nos nos mercados turísticos, criando parcerias, 

fomentando o diálogo com os diversos agentes. As Universidades e outras organizações nacionais 

e internacionais são igualmente interlocutores privilegiados no desenvolvimento de projetos de 

inovação e desenvolvimento.  

O conjunto de projetos que o presente Plano de Atividades apresenta é o resultado de todos os 

fatores referidos: forte restrição orçamental com impactes significativos na atividade mas, ainda 

assim, mantendo um conjunto interessante de programas, projetos e atividades cuja 

concretização será possível graças ao considerável conjunto de parcerias já estabelecidas ou a 

formalizar e ao empenhamento e qualidade das equipas.  

 
 

II ANÁLISE ENVOLVENTE 
 
1. Missão e Atribuições  
 
Âmbito 
 
A DGPC – Direção-Geral do Património Cultural é um organismo da administração direta do Estado 

criado através do Decreto-Lei nº 115/2012, de 25 de Maio. 

A DGPC é fruto da fusão de competências e atribuições de três anteriores organismos, entretanto 

extintos: sucede nas atribuições do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 

Arqueológico, I. P., com exceção das atribuições nos domínios das ações regionais e locais de 

salvaguarda e acompanhamento do património arqueológico, nas relativas à emissão de parecer 
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sobre os planos, projetos, trabalhos e intervenções nas zonas de proteção dos imóveis 

classificados ou em vias de classificação que não lhe estejam afetos e no domínio do 

acompanhamento e fiscalização das obras e intervenções em imóveis situados naquelas zonas de 

proteção. Sucede ainda nas atribuições do Instituto dos Museus e da Conservação, I. P., exceto 

quanto a um conjunto de museus situados nas circunscrições territoriais das direções regionais de 

cultura, e da Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo nos domínios da salvaguarda, 

valorização e divulgação do património cultural imóvel, móvel e imaterial, e do apoio a museus. 

Para além disso, a Direção -Geral do Património Cultural sucede nas atribuições da Biblioteca 

Nacional de Portugal relativas à Biblioteca da Ajuda, a qual passa a estar integrada no Palácio 

Nacional da Ajuda, bem como nas atribuições da Comissão para o Património Cultural Imaterial 

nos domínios instrutórios e decisórios. 

 
Competências e Atribuições 
Conforme o disposto no Decreto-lei n.º 115/2012, de 25 de Maio, A DGPC tem por missão 

assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que integrem o 

património cultural imóvel, móvel e imaterial do País, bem como desenvolver e executar a política 

museológica nacional 

Para cumprimento da sua missão, a DGPC prossegue as seguintes atribuições: 

a) Assegurar o cumprimento das obrigações do Estado no domínio do inventário, classificação, 
estudo, conservação, restauro, proteção, valorização e divulgação do património cultural móvel e 
imóvel, e também no domínio do estudo, valorização e divulgação do património imaterial; 

b) Propor a classificação de bens imóveis, de interesse nacional e de interesse público, e a fixação 
das respetivas zonas especiais de proteção, bem como propor a classificação e realizar a 
inventariação sistemática e atualizada dos bens que integram o património cultural móvel e 
imaterial, assegurando o registo patrimonial de classificação e o registo patrimonial de inventário 
dos bens culturais objeto de proteção legal; 

c) Propor e executar a política museológica nacional, promover a qualificação e credenciação dos 
museus portugueses, superintender, reforçar e consolidar a Rede Portuguesa de Museus, 
assegurar a gestão das Instituições museológicas dependentes e coordenar a execução da política 
de conservação, salvaguarda e restauro de bens culturais móveis e móveis integrados; 

d) Elaborar, em articulação com as respetivas direções regionais de cultura, planos, programas e 
projetos para a execução de obras e intervenções de conservação, recuperação, restauro e 
valorização, em imóveis classificados ou em vias de classificação do Estado, bem como proceder à 
respetiva fiscalização ou acompanhamento técnico; 

e) Assegurar a gestão e valorização do património cultural arquitetónico e arqueológico que lhe 
esteja afeto e promover, executar e fiscalizar as obras ou intervenções necessárias a esse fim; 
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f) Definir e difundir metodologias e procedimentos, no âmbito da salvaguarda e valorização dos 
bens culturais imóveis, das diversas componentes da prática museológica, da salvaguarda do 
património imaterial, bem como autorizar, acompanhar e supervisionar tecnicamente os projetos 
de intervenção em património cultural nas áreas da salvaguarda, conservação e restauro; 

g) Autorizar, nos termos da lei, os planos, projetos, trabalhos, alterações de uso e intervenções de 
iniciativa pública ou privada a realizar em imóveis classificados ou em vias de classificação, 
designadamente monumentos, conjuntos e sítios, e pronunciar -se sobre os mesmos nas zonas de 
proteção dos imóveis que lhe estejam afetos, ainda que coincidam com zonas de proteção de 
outros imóveis classificados ou em vias de classificação, bem como emitir diretivas vinculativas 
neste domínio; 

h) Participar, nos termos da lei, nos procedimentos de avaliação de impacte ambiental e na 
elaboração dos instrumentos de gestão territorial, salvo na elaboração dos planos diretores 
municipais nas circunscrições territoriais das DRC; 

i) Assegurar o acompanhamento do comércio de bens culturais, bem como os procedimentos 
relativos à exportação, expedição, importação e circulação de bens culturais móveis e exercer o 
direito de preferência na aquisição de bens culturais, nos termos da lei; 

j) Gerir os sistemas de informação sobre museus, sobre bens culturais móveis e integrados e sobre 
intervenções de conservação e restauro, tendo em vista a constituição de um sistema nacional de 
informação sobre património cultural móvel; 

k) Conservar, tratar e atualizar os arquivos documentais, e as bibliotecas afetas, bem como o 
banco de dados para o inventário do património arquitetónico e arqueológico; 

l) Fomentar e acompanhar a execução de atividades de cooperação com outras instituições 
públicas ou da sociedade civil; 

m) Promover a sensibilização e a divulgação de boas práticas para a defesa e valorização do 
património cultural arquitetónico e arqueológico, nomeadamente através de ações educativas e 
de formação; 

n) Assegurar o reconhecimento do acesso dos detentores dos bens culturais aos benefícios 
decorrentes da classificação ou inventariação; 

o) Dar cumprimento às normas da lei de bases da política e do regime de proteção e valorização 
do património cultural, da Lei-quadro dos Museus Portugueses e demais legislação complementar, 
no âmbito do património cultural imóvel, móvel e imaterial. 

 

São ainda atribuições da DGPC: 

a) Promover, quando necessário, a expropriação de bens culturais imóveis; 

b) Autorizar e acompanhar qualquer intervenção em bens culturais móveis; 

c) Propor ou elaborar, em colaboração com os serviços competentes, planos de pormenor de 
salvaguarda nos termos da lei, no âmbito do património cultural arquitetónico e arqueológico; 

d) Pronunciar -se sobre o impacte de planos ou grandes projetos e obras, tanto públicos como 
privados, e propor as medidas de proteção e as medidas corretivas e de minimização que resultem 
necessárias para a proteção do património cultural arquitetónico e arqueológico; 
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e) Providenciar a salvaguarda e proteção integrada das paisagens culturais e dos jardins históricos 
com o património cultural arquitetónico e arqueológico; 

f) Promover e assegurar o inventário geral do património cultural e o sistema de 
georreferenciação do património cultural arquitetónico e arqueológico imóvel, em articulação 
com o cadastro de propriedade, bem como promover a articulação dos inventários dos bens 
públicos e privados; 

g) Pronunciar -se sobre propostas de classificação de bens de interesse municipal apresentadas 
pelos municípios; 

h) Dar cumprimento às recomendações das organizações internacionais de que Portugal é parte 
na sua área de intervenção; 

i) Estabelecer ou propor a constituição de reservas arqueológicas de proteção; 

j) Assegurar, nos termos da lei, os procedimentos de inventariação do património cultural 
imaterial; 

k) Promover a constituição de depósitos de espólios de trabalhos arqueológicos e assegurar o 
cumprimento do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos; 

l) Autorizar, nos termos da lei, a realização de trabalhos arqueológicos, cujos requerimentos sejam 
previamente instruídos pelas direções regionais de cultura; 

m) Suspender trabalhos ou intervenções que estejam a ser realizados em violação ou desrespeito 
das normas em vigor ou das condições previamente estabelecidas para a sua realização; 

n) Exercer, acessoriamente, atividades relacionadas com a sua missão e atribuições, 
nomeadamente a prestação de serviços de consultadoria ou assistência técnica, solicitados ou 
contratados por entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

o) Desenvolver políticas de captação de mecenato, no âmbito da sua área de intervenção; 

p) Promover e apoiar, com entidades externas, linhas de cooperação, através do estabelecimento 
de contratos ou da definição de projetos no âmbito da atuação da DGPC; 

q) Promover a atividade de conceção, divulgação editorial e de promoção no âmbito da sua área 
de intervenção, em suportes distintos, assegurando os direitos de autor e editoriais; 

r) Promover a conceção e a comercialização de produtos relacionados com a imagem do 
património cultural e a respetiva identidade no âmbito da sua área de intervenção; 

s) Articular com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., a gestão e o 
desenvolvimento do Sistema de Informação para o Património (SIPA); 

t) Celebrar protocolos de colaboração e contratos-programa com autarquias locais e outras 
entidades, nomeadamente, tendo em vista a qualificação e a gestão de museus; 

u) Assegurar os serviços de fiscalização de bens móveis em vias de classificação e classificados; 

v) Coordenar a aquisição de obras de arte para o Estado; 

w) Promover a constituição de parcerias entre entidades públicas e privadas para a criação e a 
qualificação de museus; 

x) Fiscalizar o cumprimento, por parte dos museus que integram a Rede Portuguesa de Museus, 
dos requisitos de credenciação; 
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y) Propor ao membro do Governo responsável pela área da cultura os planos regionais de 
intervenções prioritárias em matéria de estudo e salvaguarda do património arquitetónico e 
arqueológico e os programas e projetos anuais e plurianuais da sua conservação, restauro e 
valorização; 

z) Certificar a qualificação de entidades públicas ou privadas, coletivas ou individuais, que exerçam 
atividades na área do património cultural, nos termos da lei; 

aa) Promover a realização de estudos técnico–científicos relativos ao património arqueológico, 
arquitetónico, artístico e nas Arqueociências, estabelecendo parcerias com outras entidades, 
nomeadamente universidades e centros de investigação. 

l) Autorizar, nos termos da lei, a realização de trabalhos arqueológicos, cujos requerimentos sejam 
previamente instruídos pelas direções regionais de cultura; 

m) Suspender trabalhos ou intervenções que estejam a ser realizados em violação ou desrespeito 
das normas em vigor ou das condições previamente estabelecidas para a sua realização; 

n) Exercer, acessoriamente, atividades relacionadas com a sua missão e atribuições, 
nomeadamente a prestação de serviços de consultadoria ou assistência técnica, solicitados ou 
contratados por entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

o) Desenvolver políticas de captação de mecenato, no âmbito da sua área de intervenção; 

p) Promover e apoiar, com entidades externas, linhas de cooperação, através do estabelecimento 
de contratos ou da definição de projetos no âmbito da atuação da DGPC; 

q) Promover a atividade de conceção, divulgação editorial e de promoção no âmbito da sua área 
de intervenção, em suportes distintos, assegurando os direitos de autor e editoriais; 

r) Promover a conceção e a comercialização de produtos relacionados com a imagem do 
património cultural e a respetiva identidade no âmbito da sua área de intervenção; 

s) Articular com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., a gestão e o 
desenvolvimento do Sistema de Informação para o Património (SIPA); 

t) Celebrar protocolos de colaboração e contratos-programa com autarquias locais e outras 
entidades, nomeadamente, tendo em vista a qualificação e a gestão de museus; 

u) Assegurar os serviços de fiscalização de bens móveis em vias de classificação e classificados; 

v) Coordenar a aquisição de obras de arte para o Estado; 

w) Promover a constituição de parcerias entre entidades públicas e privadas para a criação e a 
qualificação de museus; 

x) Fiscalizar o cumprimento, por parte dos museus que integram a Rede Portuguesa de Museus, 
dos requisitos de credenciação; 

y) Propor ao membro do Governo responsável pela área da cultura os planos regionais de 
intervenções prioritárias em matéria de estudo e salvaguarda do património arquitetónico e 
arqueológico e os programas e projetos anuais e plurianuais da sua conservação, restauro e 
valorização; 

z) Certificar a qualificação de entidades públicas ou privadas, coletivas ou individuais, que exerçam 
atividades na área do património cultural, nos termos da lei; 
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aa) Promover a realização de estudos técnico –científicos relativos ao património arqueológico, 
arquitetónico, artístico e nas arqueociências, estabelecendo parcerias com outras entidades, 
nomeadamente universidades e centros de investigação. 
 
Serviços Dependentes 
De acordo com o mesmo normativo legal, a DGPC tem como serviços dependentes: 
a) Convento de Cristo. 
b) Mosteiro de Alcobaça. 
c) Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém. 
d) Mosteiro de Santa Maria da Vitória (Batalha). 
e) Panteão Nacional, instalado na Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa, e na Igreja de Santa Cruz, 
em Coimbra. 
f) Palácio Nacional da Ajuda. 
g) Palácio Nacional de Mafra. 
h) Palácio Nacional de Queluz. 
i) Palácio Nacional de Sintra. 
j) Museu do Chiado/Museu Nacional de Arte Contemporânea/Casa -Museu Dr. Anastácio 
Gonçalves. 
k) Museu Grão Vasco. 
l) Museu Monográfico de Conímbriga. 
m) Museu da Música. 
n) Museu Nacional de Arte Antiga. 
o) Museu Nacional de Arqueologia. 
p) Museu Nacional do Azulejo. 
q) Museu Nacional dos Coches e Anexo em Vila Viçosa. 
r) Museu Nacional de Etnologia/Museu de Arte Popular. 
s) Museu Nacional de Machado de Castro. 
t) Museu Nacional de Soares dos Reis. 
u) Museu Nacional do Teatro. 
v) Museu Nacional do Traje. 
 

 
 
II ANÁLISE ENVOLVENTE 
 
2. Estrutura Organizacional 
 
A estrutura organizacional da Direção-Geral do Património Cultural decorre da conjugação do 

Decreto-Lei nº 115/2012, de 25 de Maio com a Portaria nº 223/2012, de 24 de Julho, conjunta da 

Presidência do Conselho de Ministros com o Ministério das Finanças: 
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DIREÇÃO 

Serviços Centrais 

Departamento de 
Bens Culturais 

Departamento de 
Museus, 

Conservação e 
Credenciação 

Departamento de 
Estudos, Projetos, 

Obras e 
Fiscalização 

Departamento de 
Planeamento, 

Gestão e Controlo 

Divisão de 
Documentação, 
Comunicação e 

Informática 
Divisão Comercial 

Serviços Dependentes 

Convento de 
Cristo 

Mosteiro de 
Alcobaça 

Mosteiro dos 
Jerónimos e Torre 

de Belém 

Mosteiro de Sant 
Maria da Vitória, 

Batalha 

Panteão Nacional 
– Igreja de Santa 

Engrácia, Lisboa e 
Igreja de Santa 

Cruz, em Coimbra 

Palácio Nacional 
da Ajuda 

Palácio Nacional 
de Mafra 

Museu do Chiado 
Casa-Museu 

Anastácio 
Gonçalves 

Museu Grão 
Vasco 

Museu 
Monográfico de 

Conímbriga 
Museu da Música 

Museu Nacional 
de Arte Antiga 

Museu Nacional 
de Arqueologia 

Museu Nacional 
do Azulejo 

Museu Nacional 
dos Coches e 

anexo em Vila 
Viçosa 

Museu Nacional 
de Etnologia 

Museu de Arte 
Popular 

Museu Nacional 
de Machado de 

Castro 

Museu Nacional 
Soares dos Reis 

Museu Nacional 
do Teatro 

Museu Nacional 
do Traje 

   

Património Afeto 

Arco da Rua 
Augusta 

Capela de São 
Jerónimo, Lisboa 

Igreja de São 
Vicente de For, 

Lisboa 
Sé de Lisboa 

Igreja Mariz de 
Setúbal 

Convento de 
Jesus, Setúbal 

Gestão transferida 
por protocolo 
para a Câmara 
Municipal de 

Setúbal 

Fortaleza de 
Abrantes 

Protocolo de 
utilização com a 

Câmara Municipal 
de Abrantes 

Túmulo de Fernão 
Rodrigues 

Redondo, na 
Capela de São 
Pedro, anexa à 
Igreja de São 

Nicolau, Santarém 

Convento de São 
Francisco, 
Santarém 

Protocolo de 
utilização com a 

Câmara Municipal 
de Santarém 

Igreja da Graça, 
Santarém 

Gestão transferida 
por protocolo 
para a Câmara 
Municipal de 

Santarém 

Ruínas do Castelo 
de Alcanede, 

Santarém 

Igreja de Santa 
Clara, Santarém 

Igreja de São 
Vicente, Abrantes 

Villa lusitano-
romana (Villa 

Cardillio), Torres 
Novas 

Igreja da Atalaia, 
Vila Nova da 
Barquinha 

Lapa da 
Bugalheira 

Igreja Matriz da 
Golegã 

   

 
 
3. Meios Existentes 
 
a) Recursos Humanos 

 

É a seguinte a proposta de quadro de pessoal da D.G.P.C. para 2014: 
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 SERVIÇOS CENTRAIS + 
SERVIÇOS DEPENDENTES 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

311 

TÉCNICOS DE 
INFORMÁTICA 

4 

TÉCNICOS DE 
RADIOGRAFIA E 
FOTOGRAFIA PARA 
A CONSERVAÇÃO 

4 

ASSISTENTES  
TÉCNICOS 

425 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

88 

TOTAL 870 

 
 

 SERVIÇOS CENTRAIS + 
SERVIÇOS DEPENDENTES 

DIREÇÃO-GERAL 
1 

SUBDIREÇÃO-
GERAL 

4 

DIREÇÃO 
INTERMÉDIA 

33 

 
 
3. Meios Existentes 
 
a) Recursos Financeiros 
 
 
 
O orçamento da DGPC para 2014 é o seguinte: 
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ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO (OF) 

Rubricas 
Fonte 

financiament
o 

Orçamento Submetido Cortes efetuados Orçamento Aprovado Dotação 
Inicial 

Cativos Dotação 
disponível 108 109 108 109 Total 108 109 Reflexos Lei Total 

01.01.03.00.00 311 7.138.595 4.077.668 -468.043 -1.261.121 -1.729.164 6.670.552 2.816.547 9.487.099 -1.478.326 
 

-1.478.326 8.008.773 

01.01.11.00.00 
 

82.820 28.965 -5.383 -3.177 -8.560 77.437 25.788 103.225 
  

0 103.225 

01.01.13.00.00 
 

464.719 284.287 0 0 0 464.719 284.287 749.006 
  

0 749.006 

01.01.14.00.00.SF 
 

576.370 576.370 -37.464 -50.464 -87.928 538.906 525.906 1.064.812 
  

0 1.064.812 

01.01.14.00.00.SN 
 

300.379 300.379 -19.525 -32.525 -52.050 280.854 267.854 548.708 
  

0 548.708 

Total das RCP 8.562.883 5.267.669 -530.415 -1.347.287 -1.877.702 8.032.468 3.920.382 11.952.850 -1.478.326 0 -1.478.326 10.474.524 

01.02.02.00.00 
 

12.044 12.956 -783 -3.052 -3.835 11.261 9.904 21.165 
  

0 21.165 

01.02.04.00.00 
 

12.000 12.000 0 0 0 12.000 12.000 24.000 
  

0 24.000 

01.02.05.00.00 
 

47.132 32.468 -3.064 -2.890 -5.954 44.068 29.578 73.646 
  

0 73.646 

01.02.11.00.00 
 

13.000 0 -845 0 -845 12.155 0 12.155 
  

0 12.155 

01.02.12.00.00 
 

50.400 33.600 0 0 0 50.400 33.600 84.000 
  

0 84.000 

01.02.14.00.00 
 

30.000 30.000 0 0 0 30.000 30.000 60.000 
  

0 60.000 

Total dos AVE 164.576 121.024 -4.692 -5.942 -10.634 159.884 115.082 274.966 0 0 0 274.966 

01.03.01.A0.00 
 

114.652 47.767 -7.452 -4.412 -11.864 107.200 43.355 150.555 
  

0 150.555 

01.03.03.00.00 
 

13.500 8.000 0 0 0 13.500 8.000 21.500 
  

0 21.500 

01.03.04.00.00 
 

5.000 5.000 0 0 0 5.000 5.000 10.000 
  

0 10.000 

01.03.05.A0.A0 
 

1.832.052 684.526 -315.702 -87.979 -403.681 1.516.350 596.547 2.112.897 
  

0 2.112.897 

01.03.05.A0.B0 
 

276.652 63.765 -17.982 -10.645 -28.627 258.670 53.120 311.790 
  

0 311.790 

01.03.08.00.00 
 

2.500 0 0 0 0 2.500 0 2.500 
  

0 2.500 

01.03.10.O0.00 
 

24.000 23.000 -1.560 -1.495 -3.055 22.440 21.505 43.945 
  

0 43.945 

Total da SS 2.268.356 832.058 -342.696 -104.531 -447.227 1.925.660 727.527 2.653.187 0 0 0 2.653.187 

Total das despesas com o pessoal 10.995.815 6.220.751 -877.803 -1.457.760 -2.335.563 10.118.012 4.762.991 14.881.003 -1.478.326 0 -1.478.326 13.402.677 

02.02.18.00.00 
 

1.620.000 0 -124.164 0 -124.164 1.495.836 0 1.495.836 
 

-224.376 -224.376 1.271.460 

Total aquisição de serviços 1.620.000 0 -124.164 0 -124.164 1.495.836 0 1.495.836 0 -224.376 -224.376 1.271.460 

Total das despesas correntes 1.620.000 0 -124.164 0 -124.164 1.495.836 0 1.495.836 0 -224.376 -224.376 1.271.460 

Total das despesas da fonte financ 311 12.615.815 6.220.751 -1.001.967 -1.457.760 -2.459.727 11.613.848 4.762.991 16.376.839 -1.478.326 -224.376 -1.702.702 14.674.137 

02.02.20.C0.00 319 1.000 0 0 0 
 

1.000 0 1.000 
 

-150 -150 850 

Total aquisição de serviços 1.000 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 -150 -150 850 
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Rubricas 
Fonte 

financiament
o 

Orçamento Submetido Cortes efetuados Orçamento Aprovado Dotação 
Inicial 

Cativos Dotação 
disponível 108 109 108 109 Total 108 109 Reflexos Lei Total 

Total da fonte 319 1.000 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 -150 -150 850 

01.01.07.00.00 480 62.068 0 
   

62.068 0 62.068 
 

0 0 62.068 

Total das RCP 62.068 0 0 0 0 62.068 0 62.068 0 0 0 62.068 

02.02.10.00.00 
 

1.000 0 0 0 
 

1.000 0 1.000 
 

-150 -150 850 

02.02.13.00.00 
 

500 0 0 0 
 

500 0 500 
 

-75 -75 425 

02.02.20.C0.00 
 

500 0 0 0 
 

500 0 500 
 

-75 -75 425 

Total aquisição de serviços 1.000 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 -150 -150 850 

Total da fonte 480 64.068 0 0 0 0 64.068 0 64.068 0 -300 -300 63.768 

01.01.03.00.00 510 0 1.695.342 0 0 
 

0 1.695.342 1.695.342 
  

0 1.695.342 

01.01.10.00.00 
 

0 1.400 0 0 
 

0 1.400 1.400 
  

0 1.400 

01.01.11.00.00 
 

0 19.900 0 0 
 

0 19.900 19.900 
  

0 19.900 

01.01.13.00.00 
 

0 150.000 0 0 
 

0 150.000 150.000 
  

0 150.000 

01.01.14.00.00.SF 
 

0 200.000 0 0 
 

0 200.000 200.000 
  

0 200.000 

01.01.14.00.00.SN 
 

0 200.000 0 0 
 

0 200.000 200.000 
  

0 200.000 

Total das RCP 0 2.266.642 0 0 0 0 2.266.642 2.266.642 0 0 0 2.266.642 

01.02.02.00.00 510 0 34.000 0 0 
 

0 34.000 34.000 
  

0 34.000 

01.02.04.00.00 
 

0 14.000 0 0 
 

0 14.000 14.000 
  

0 14.000 

01.02.05.00.00 
 

0 12.000 0 0 
 

0 12.000 12.000 
  

0 12.000 

01.02.12.00.00 
 

0 50.000 0 0 
 

0 50.000 50.000 
  

0 50.000 

01.02.14.00.00 
 

0 54.000 0 0 
 

0 54.000 54.000 
  

0 54.000 

Total dos AVE 0 164.000 0 0 0 0 164.000 164.000 0 0 0 164.000 

01.03.01.A0.00 510 0 20.101 0 0 
 

0 20.101 20.101 
  

0 20.101 

01.03.03.00.00 
 

0 20.250 0 0 
 

0 20.250 20.250 
  

0 20.250 

01.03.05.A0.A0 
 

0 669.000 0 0 
 

0 669.000 669.000 
  

0 669.000 

01.03.05.A0.B0 
 

0 100.000 0 0 
 

0 100.000 100.000 
  

0 100.000 

01.03.06.00.00 
 

0 10.000 0 0 
 

0 10.000 10.000 
  

0 10.000 

Total da SS 0 819.351 0 0 0 0 819.351 819.351 0 0 0 819.351 

Total das despesas com o pessoal 0 3.249.993 0 0 0 0 3.249.993 3.249.993 0 0 0 3.249.993 

02.01.01.00.00 510 0 12.300 0 0 
 

0 12.300 12.300 
 

-1.845 -1.845 10.455 
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Rubricas 
Fonte 

financiament
o 

Orçamento Submetido Cortes efetuados Orçamento Aprovado Dotação 
Inicial 

Cativos Dotação 
disponível 108 109 108 109 Total 108 109 Reflexos Lei Total 

02.01.02.00.00 
 

67.000 45.000 0 0 
 

67.000 45.000 112.000 
 

-16.800 -16.800 95.200 

02.01.04.00.00 
 

40.000 42.000 0 0 
 

40.000 42.000 82.000 
 

-12.300 -12.300 69.700 

02.01.07.00.00 
 

1.500 3.500 0 0 
 

1.500 3.500 5.000 
 

-750 -750 4.250 

02.01.08.00.00 
 

119.400 79.600 0 0 
 

119.400 79.600 199.000 
 

-29.850 -29.850 169.150 

02.01.09.00.00 
 

18.450 0 0 0 
 

18.450 0 18.450 
 

-2.768 -2.768 15.682 

02.01.11.00.00 
 

5.000 0 0 0 
 

5.000 0 5.000 
 

-750 -750 4.250 

02.01.12.00.00 
 

0 7.000 0 0 
 

0 7.000 7.000 
 

-1.050 -1.050 5.950 

02.01.14.00.00 
 

2.500 2.000 0 0 
 

2.500 2.000 4.500 
 

-675 -675 3.825 

02.01.15.00.00 
 

1.000 2.000 0 0 
 

1.000 2.000 3.000 
 

-450 -450 2.550 

02.01.16.00.00 
 

90.000 60.000 0 0 
 

90.000 60.000 150.000 
 

-22.500 -22.500 127.500 

02.01.17.00.00 
 

8.000 5.000 0 0 
 

8.000 5.000 13.000 
 

-1.950 -1.950 11.050 

02.01.18.00.00 
 

5.000 5.000 0 0 
 

5.000 5.000 10.000 
 

-1.500 -1.500 8.500 

02.01.20.00.00 
 

74.150 7.000 0 0 
 

74.150 7.000 81.150 
 

-12.173 -12.173 68.977 

02.01.21.00.00 
 

150.000 100.000 0 0 
 

150.000 100.000 250.000 
 

-37.500 -37.500 212.500 

02.02.01.00.00 
 

712.869 587.913 0 0 
 

712.869 587.913 1.300.782 
 

-195.117 -195.117 1.105.665 

02.02.02.00.00 
 

378.000 252.000 0 0 
 

378.000 252.000 630.000 
 

-94.500 -94.500 535.500 

02.02.03.00.00 
 

249.000 205.000 0 0 
 

249.000 205.000 454.000 
 

-68.100 -68.100 385.900 

02.02.04.00.00 
 

0 156.000 0 0 
 

0 156.000 156.000 
 

-23.400 -23.400 132.600 

02.02.05.C0.00 
 

0 5.000 0 0 
 

0 5.000 5.000 
 

-750 -750 4.250 

02.02.08.00.00 
 

58.555 42.804 0 0 
 

58.555 42.804 101.359 
 

-15.204 -15.204 86.155 

02.02.09.A0.00 
 

20.000 0 0 0 
 

20.000 0 20.000 
 

-3.000 -3.000 17.000 

02.02.09.B0.00 
 

30.000 20.000 0 0 
 

30.000 20.000 50.000 
 

-7.500 -7.500 42.500 

02.02.09.C0.00 
 

198.000 132.000 0 0 
 

198.000 132.000 330.000 
 

-49.500 -49.500 280.500 

02.02.09.D0.00 
 

42.000 28.000 0 0 
 

42.000 28.000 70.000 
 

-10.500 -10.500 59.500 

02.02.09.E0.00 
 

30.000 20.000 0 0 
 

30.000 20.000 50.000 
 

-7.500 -7.500 42.500 

02.02.09.F0.00 
 

35.000 25.000 0 0 
 

35.000 25.000 60.000 
 

-9.000 -9.000 51.000 

02.02.10.00.00 
 

78.000 52.000 0 0 
 

78.000 52.000 130.000 
 

-19.500 -19.500 110.500 

02.02.11.00.00 
 

5.000 5.000 0 0 
 

5.000 5.000 10.000 
 

-1.500 -1.500 8.500 

02.02.12.B0.00 
 

20.000 18.000 0 0 
 

20.000 18.000 38.000 
 

-5.700 -5.700 32.300 
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Rubricas 
Fonte 

financiament
o 

Orçamento Submetido Cortes efetuados Orçamento Aprovado Dotação 
Inicial 

Cativos Dotação 
disponível 108 109 108 109 Total 108 109 Reflexos Lei Total 

02.02.13.00.00 
 

17.000 28.000 0 0 
 

17.000 28.000 45.000 
 

-6.750 -6.750 38.250 

02.02.14.A0.00 
 

9.000 6.000 0 0 
 

9.000 6.000 15.000 
 

-2.250 -2.250 12.750 

02.02.14.B0.00 
 

31.200 20.800 0 0 
 

31.200 20.800 52.000 
 

-7.800 -7.800 44.200 

02.02.15.A0.00 
 

3.000 2.000 0 0 
 

3.000 2.000 5.000 
 

-750 -750 4.250 

02.02.15.B0.00 
 

20.000 15.000 0 0 
 

20.000 15.000 35.000 
 

-5.250 -5.250 29.750 

02.02.16.00.00 
 

150.000 100.000 0 0 
 

150.000 100.000 250.000 
 

-37.500 -37.500 212.500 

02.02.17.00.00 
 

27.000 18.000 0 0 
 

27.000 18.000 45.000 
 

-6.750 -6.750 38.250 

02.02.18.00.00 
 

150.000 100.000 0 0 
 

150.000 100.000 250.000 
 

-37.500 -37.500 212.500 

02.02.19.A0.00 
 

30.000 20.000 0 0 
 

30.000 20.000 50.000 
 

-7.500 -7.500 42.500 

02.02.19.B0.00 
 

80.000 109.000 0 0 
 

80.000 109.000 189.000 
 

-28.350 -28.350 160.650 

02.02.19.C0.00 
 

253.754 200.686 0 0 
 

253.754 200.686 454.440 
 

-68.166 -68.166 386.274 

02.02.20.A0.00 
 

90.000 60.000 0 0 
 

90.000 60.000 150.000 
 

-22.500 -22.500 127.500 

02.02.20.B0.00 
 

36.000 54.000 0 0 
 

36.000 54.000 90.000 
 

-13.500 -13.500 76.500 

02.02.20.C0.00 
 

150.000 100.000 0 0 
 

150.000 100.000 250.000 
 

-37.500 -37.500 212.500 

02.02.25.00.00 
 

40.000 40.000 0 0 
 

40.000 40.000 80.000 
 

-12.000 -12.000 68.000 

Total aquisição de serviços 3.525.378 2.792.603 0 0 0 3.525.378 2.792.603 6.317.981 0 -947.698 -947.698 5.370.283 

03.05.02.J0.00 
 

10.000 0 
   

10.000 0 10.000 
 

0 0 10.000 

Total Juros 10.000 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 0 0 10.000 

04.01.01.00.00 510 80.000 0 0 0 
 

80.000 0 80.000 
  

0 80.000 

04.07.01.00.00 
 

0 757.300 0 0 
 

0 757.300 757.300 
  

0 757.300 

04.08.02.B0.00 
 

100.000 60.000 0 0 
 

100.000 60.000 160.000 
  

0 160.000 

04.09.03.00.00 
 

70.000 30.000 0 0 
 

70.000 30.000 100.000 
  

0 100.000 

Total Transferências correntes 250.000 847.300 0 0 0 250.000 847.300 1.097.300 0 0 0 1.097.300 

06.02.01.00.00 510 36.000 24.000 0 0 
 

36.000 24.000 60.000 
  

0 60.000 

06.02.03.A0.00 
 

108.000 74.995 0 0 
 

108.000 74.995 182.995 
  

0 182.995 

06.02.03.R0.00 
 

305.802 0 0 0 
 

0 305.802 305.802 
 

-305.802 -305.802 0 

Total das outras despesas correntes 449.802 98.995 0 0 0 144.000 404.797 548.797 0 -305.802 -305.802 242.995 

07.01.03.B0.B0 510 50.000 0 0 0 
 

50.000 0 50.000 
  

0 50.000 

07.01.07.B0.A0 
 

0 40.000 0 0 
 

0 40.000 40.000 
  

0 40.000 
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Rubricas 
Fonte 

financiament
o 

Orçamento Submetido Cortes efetuados Orçamento Aprovado Dotação 
Inicial 

Cativos Dotação 
disponível 108 109 108 109 Total 108 109 Reflexos Lei Total 

07.01.07.B0.B0 
 

0 48.000 0 0 
 

0 48.000 48.000 
  

0 48.000 

07.01.08.B0.A0 
 

0 24.000 0 0 
 

0 24.000 24.000 
  

0 24.000 

07.01.08.B0.B0 
 

36.000 24.000 0 0 
 

36.000 24.000 60.000 
  

0 60.000 

07.01.09.B0.B0 
 

26.400 17.600 0 0 
 

26.400 17.600 44.000 
  

0 44.000 

07.01.10.B0.B0 
 

34.200 22.800 0 0 
 

34.200 22.800 57.000 
  

0 57.000 

07.01.11.00.00 
 

0 5.000 0 0 
 

0 5.000 5.000 
  

0 5.000 

07.01.13.00.00 
 

0 30.000 0 0 
 

0 30.000 30.000 
  

0 30.000 

07.03.05.00.00 
 

240.000 160.000 0 0 
 

240.000 160.000 400.000 
  

0 400.000 

Aquisição bens capital 
 

386.600 371.400 0 0 0 386.600 371.400 758.000 0 0 0 758.000 

Total da fonte 510 4.621.780 7.360.291 0 0 0 4.315.978 7.666.093 11.982.071 0 -1.253.500 -1.253.500 10.728.571 

Total Global 17.302.663 13.581.042 -1.001.967 -1.457.760 -2.459.727 15.994.894 12.429.084 28.423.978 -1.478.326 -1.478.326 -2.956.652 25.467.326 

 
 
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (PIDDAC) 
 

Projetos Rubricas Fonte financiamento Dotação Inicial Cativos - 12,5% Dotação disponível 

1243 - Plano Nacional de trabalhos 
arqueológicos 

02.02.25.00.00 311 3.000 -375 2.625 

Total 1243 
  

3.000 -375 2.625 

1774 - Divulgação e animação 

02.01.15.00.00 

311 

15.100 -1.888 13.212 
02.02.16.00.00 67.900 -8.488 59.412 
02.02.17.00.00 69.000 -8.625 60.375 
02.02.20.C0.00 30.000 -3.750 26.250 

Total 1774 
  

182.000 -22.751 159.249 

6719 - Programa pro-museus - apoio a 
museus da RPM 

04.05.01.B0.01 

311 

11.404 -1.426 9.978 
04.05.01.B0.02 8.942 -1.118 7.824 
04.05.01.B0.03 19.821 -2.478 17.343 
04.05.01.B0.04 15.399 -1.925 13.474 
04.05.01.B0.05 14.776 -1.847 12.929 
04.05.01.B0.06 12.212 -1.527 10.685 
04.05.01.B0.07 4.538 -567 3.971 
04.05.01.B0.08 11.999 -1.500 10.499 
04.05.01.B0.09 6.620 -828 5.792 
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Projetos Rubricas Fonte financiamento Dotação Inicial Cativos - 12,5% Dotação disponível 

04.05.01.B0.10 1.963 -245 1.718 
04.05.01.B0.11 795 -99 696 
04.05.01.B0.12 558 -70 488 
04.05.01.B0.13 1.347 -168 1.179 
04.05.01.B0.14 556 -70 486 
04.05.01.B0.15 550 -69 481 
04.05.01.B0.16 1.358 -170 1.188 
04.05.01.B0.17 10.232 -1.279 8.953 
04.05.01.B0.18 3.134 -392 2.742 

Total 6719 
  

126.204 -15.778 110.426 
8094 - Requalificação das ruínas do museu 

monográfico de conimbriga 
07.01.01.B0.A0 311 15.000 -1.875 13.125 

Total 8094 
  

15.000 -1.875 13.125 

9037 
02.02.20.A0.00 

311 
10.000 -1.250 8.750 

07.01.07.B0.B0 70.000 -8.750 61.250 
07.01.08.B0.B0 25.000 -3.125 21.875 

Total 9037 
  

105.000 -13.125 91.875 

9038 - Requalificação dos monumentos 
afetos à DGPC 

02.02.03.00.00 
311 

758.000 -94.750 663.250 
02.02.20.C0.00 20.775 -2.597 18.178 
07.03.05.00.00 390.000 -48.750 341.250 

Total 311 
 

1.168.775 -146.097 1.022.678 
07.03.05.00.00 540 1.500.000 -187.500 1.312.500 

Total 540 
 

1.500.000 -187.500 1.312.500 
07.03.05.00.00 510 106.250 -13.281 92.969 

Total 510 
 

106.250 -13.281 92.969 
Total 9038 

  
2.775.025 -346.878 2.428.147 

Total 311 
  

1.599.979 -200.001 1.399.978 

7256 

07.01.10.B0.B0 351 7.920 -990 6.930 
Total 351 

 
7.920 -990 6.930 

07.01.10.B0.B0 415 44.880 0 44.880 
Total 415 

 
44.880 0 44.880 

8192 - Requalificação da Sé de Santarém - 
Rota das Catedrais 

04.07.01.B0.00 351 25.722 -3.215 22.507 
Total 351 

 
25.722 -3.215 22.507 

07.01.10.B0.B0 415 0 0 0 
Total 415 

 
0 0 0 

8195 - Requalificação da igreja de Santa 
Clara de Santarém 

02.02.03.00.00 
351 

35.594 -4.449 31.145 
02.02.20.C0.00 1.476 -185 1.291 

Total 351 
 

37.070 -4.634 32.436 
02.02.03.00.00 417 201.702 0 201.702 
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Projetos Rubricas Fonte financiamento Dotação Inicial Cativos - 12,5% Dotação disponível 

02.02.20.C0.00 8.364 0 8.364 
Total 417 

 
210.066 0 210.066 

8276 - Rede de Mosteiros Patrmónio da 
Humanidade - Programação em rede na 

região Centro 

02.02.16.00.00 

351 

2.242 -280 1.962 
02.02.17.00.00 1.608 -201 1.407 
02.02.20.C0.00 16.766 -2.096 14.670 
02.02.25.00.00 1.013 -127 886 

Total 351 
 

21.629 -2.704 18.925 
02.02.16.00.00 

415 

12.703 0 12.703 
02.02.17.00.00 9.115 0 9.115 
02.02.20.C0.00 95.009 0 95.009 
02.02.25.00.00 5.737 0 5.737 

Total 415 
 

122.564 0 122.564 

8285 - Rede de Mosteiros Patrmónio da 
Humanidade - Produção de conteúdos na 

região Centro 

02.02.17.00.00 

351 

750 -94 656 
02.02.20.C0.00 18.120 -2.265 15.855 
07.01.07.B0.B0 4.500 -563 3.937 
07.01.10.B0.B0 27.750 -3.469 24.281 

Total 351 
 

51.120 -6.391 44.729 
02.02.17.00.00 

415 

4.250 0 4.250 
02.02.20.C0.00 102.680 0 102.680 
07.01.07.B0.B0 25.500 0 25.500 
07.01.10.B0.B0 157.250 0 157.250 

Total 415 
 

289.680 0 289.680 

8299 - Rede de Mosteiros Patrmónio da 
Humanidade - Organização de encontros 

tecnicos e cientificos na região Centro 

02.02.16.00.00 351 22.545 -2.818 19.727 
Total 351 

 
22.545 -2.818 19.727 

02.02.16.00.00 415 127.755 0 127.755 
Total 415 

 
127.755 0 127.755 

6220 - Rota do Património Mundial 
02.02.20.C0.00 

415 
20.000 0 20.000 

07.03.05.00.00 350.000 0 350.000 
Total 415 

 
370.000 0 370.000 

7416 - Rota do património Mundial - 
Financiamento adicional 

07.03.05.00.00 510 143.750 -17.969 125.781 
Total 510 

 
143.750 -17.969 125.781 

Total Global 

311 1.599.979 -200.001 1.399.978 
540 1.500.000 -187.500 1.312.500 
351 166.006 -20.752 145.254 
415 954.879 0 954.879 
417 210.066 0 210.066 
510 250.000 -31.250 218.750 

 
4.680.930 -439.503 4.241.427 



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

19 

 

 
III OBJETIVOS E ESTRATÉGIA 
 
Porque estruturantes, mantêm-se para o próximo ano os objetivos estratégicos definidos para 

2013: 

a) Salvaguarda do património cultural – Elaborar e difundir normativos com vista à documentação 
e salvaguarda do património cultural imóvel, móvel, imaterial. 

b) Cooperação com o Turismo, Escolas e Universidades – para a valorização do património afeto e 
sua integração nos circuitos nacionais e internacionais; para o conhecimento e divulgação do 
património; para a oferta de uma programação qualificada e diversificada; para uma formação e 
fidelização de públicos; para um posicionamento estratégico dos Museus e Monumentos 
enquanto instituições de referência nos planos nacional e internacional e destino de visita 
obrigatório nas rotas do turismo e da fruição cultural. 

c) Promover e desenvolver estudos de investigação científica, tendo em vista o conhecimento e a 
disponibilização da informação sobre o património cultural afeto; 

d) Projeção nacional e internacionalização – para aumentar a visibilidade e impacto público do 
património afeto e, consequentemente, de forma expressiva, o nº de visitantes, os intercâmbios 
com universidades, escolas e comunidades e uma verdadeira integração nas redes e circuitos 
culturais internacionais; 

e) Implementar e consolidar estratégias de comunicação, divulgação e comerciais, tendo em 
vista garantir o maior acesso à informação sobre a DGPC , as suas atividades e serviços, bem como 
dos Museus e Monumentos afetos e uma acrescida participação do tecido social e empresarial. 

f) Captação de mecenato e parcerias – para reforçar uma autonomia funcional e viabilizar 
projetos e investimentos necessários, no sentido de uma progressiva sustentabilidade financeira; 

g) Modelo de gestão que promova a eficácia e eficiência  – para uma acrescida eficácia, eficiência 
e economia na gestão dos recursos, para um serviço público de qualidade em todas as vertentes.  

h) Gestão eficiente de recursos, numa perspetiva financeira, através do aumento de receitas de 
bilheteira, loja e cedência de espaços e dos apoios e financiamentos externos; reforçando as suas 
competências de gestão, de comunicação e competências das equipas e desenvolvendo a sua 
autonomia técnica. 
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ATIVIDADES PREVISTAS 
 

Serviços Centrais 
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Departamento de Bens Culturais 

I - NOTA INTRODUTORIA 
O Departamento dos Bens Culturais é constituído pela Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico , à qual está afeto o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e 
Subaquática, e pela Divisão do Património Imóvel, Móvel e Imaterial. No âmbito destas unidades orgânicas foram constituídas três unidades de coordenação autónomas: Unidade de 
Coordenação das Classificações, Sector de Informação Arqueológica e Estudos de Impacte Ambiental. Os objetivos e estratégias delineados visam a promoção da otimização dos recursos 
humanos e materiais disponíveis no Serviço, na execução das competências que lhe estão atribuídas. Deste modo, os projetos candidatados a financiamento procuram, por um lado, 
apetrechar o serviço de uma ferramenta fundamental  - georreferenciação de imóveis classificados e inventariados - para a gestão e salvaguarda do património imóvel em território nacional 
continental e, por outro, retomar o financiamento de projetos de investigação arqueológica (plano de financiamento iniciado em 1998 e interrompido desde 2007).Os restantes projetos 
englobam ações com necessidade de financiamento de funcionamento no âmbito das atribuições dos respetivos sectores de atividade 
II - OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 
▪ Promover a concretização de ações de salvaguarda do património arquitetónico classificado, em vias de classificação e inserido em ZEP, no domínio dos licenciamentos, da autorização de 
obras e da apreciação de projetos de transformação de bens classificados, em vias e das respetivas ZEP. ▪ Promover ações de salvaguarda do património arqueológico, acompanhamento  e 
fiscalização dos trabalhos arqueológicos em curso na área territorial afeta à DGPC (NUTS II Lisboa e Vale do Tejo), bem como da promoção e incremento da investigação arqueológica em 
território continental. 
▪ Desenvolver regulamentos e normativos no âmbito da salvaguarda do património arqueológico, bem como da atividade arqueológica, lato sensu, e dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(PDM, PP, PU) e AIA, no âmbito das competências da DGPC. 
▪ Promover, em articulação com outras unidades orgânicas da DGPC, orientações no domínio da Conservação Preventiva do património arquitetónico e arqueológico. 
▪ Promover o acompanhamento do depósito de bens arqueológicos, tendente à sua futura incorporação em instituição museológica creditada. 
▪ Desenvolver ações de salvaguarda do espólio, e documentação conexa, afeto ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática [CNANS]. 
▪ Desenvolver todos os procedimentos inerentes aos processos de classificação e inventariação de bens culturais imóveis, e respectivas ZEP, bem como coordenar os procedimentos 
remetidos pelas DRC. 
▪ Promover a atualização do Inventário Geral do Património Cultural, bem como dos demais inventários existentes na DGPC relacionados com o património imóvel classificado e o 
património arqueológico e a sua, consequente, expressão no sistema de informação geográfica (bases de dados georreferenciadas). 
▪ Desenvolver ações de salvaguarda e todos os procedimentos inerentes aos processos de classificação, e consequente atualização do sistema de informação, dos bens culturais móveis. 
▪ Desenvolver ações de salvaguarda  e valorização do património móvel através da pronuncia sobre pedidos de expedição e exportação de bens móveis. 
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▪ Promover o estudo, salvaguarda e inventariação sistemática dos bens que integram o património cultural imaterial, assegurando a articulação e apoio técnico às DRC e  outras entidades 
públicas ou privadas 
▪ Promover a difusão do património cultural imaterial e o apoio a programas e projetos que promovam a recolha e registo das d iversas manifestações de transmissão cultural das técnicas e 
saberes tradicionais. 
▪ Promover a monitorização da aplicação das convenções internacionais da UNESCO e do Conselho da Europa (Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural) através das suas 
aplicações técnicas 
III - Atividades Não Inseridas em Programas ou Projetos 
As ações desenvolvidas no âmbito do quotidiano funcionamento do Departamento dos Bens Culturais decorrem , grosso modo, da contínua  e permanente resposta aos requerimentos 
relacionados com licenciamento de obras públicas e particulares, à atividade arqueológica em território nacional continental , à participação em comissões de acompanhamento no âmbito 
de avaliações de impacte ambiental e ,ainda, à emissão de documentação relacionada com a expedição e e exportação de bens móveis, classificados ou não.  Por outro lado, promovem a 
contínua atualização dos inventários dos bens imóveis classificados, do património arqueológico, dos bens móveis classificados e do património cultural imaterial, bem como a apreciação e 
coordenação das diversas propostas de classificação de património imóvel e estabelecimentos das respectivas ZEP. Deste modo, a atividade desenvolvida nos diversos sectores do DBC não 
tem expressão em projetos específicos, excetuando os acima indicados e que decorrem das suas competências, consubstanciando-se no quotidiano funcionamento dos Serviços 
IV - Conclusão 
Os objetivos propostos atingir em 2014 projetam o incremento da atividade do DBC, e respetivas unidades orgânicas, direcionadas para a melhoria do serviço público prestado, bem como a 
regulamentação e normalização das atividades e procedimentos desenvolvidos no âmbito das suas competências. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Programa 1 
         

 

Plano Nacional de 
Trabalhos 

Arqueológicos 

Plur
ian
ual 

Abertura do concurso, apreciação de 
candidaturas e publicitação dos projetos 

vencedores 

nº de 
projetos 

aprovados e  
apoiados 

financeiram
ente 

 
5 2.625,00 € PIDDAC 

 

 

Produção de 
cartografia e 

georreferenciação 
do património 
arquitetónico e 

arqueológico 

Plur
ian
ual 

Atualização de atlas do património imóvel 
classificado 

nº de 
imóveis 

cartografad
os 

 
2 
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PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 

Encontro de 
gestores do 

património mundial 

Set/
Dez
.20
14 

Organizar 
encontro 

Elaboração dos relatórios 
periódicos dos bens 

portugueses inscritos na 
Lista e coordenar a sua 

elaboração 

Organizar 1 
encontro no 
Mosteiro de 
Alcobaça ou 
Mosteiro da 

batalha 

 
2 

ver plano de 
atividades 

DDCI 
  

 

Laboratório de 
Conservação e 

Restauro do CNANS 

Anu
al 

Aquisição de 
uma estufa 

para 
tratamento 

com PEG, para 
secagem de 

pequenas peças 
metálicas 

Aquisição do equipamento 
   

2.500,00 € PIDDAC 
 

 

Centro Nacional de 
Arqueologia 

Náutica e 
Subaquática 

Anu
al 

Carta de 
Marinheiro 

Formação de dois técnicos 
  

2 750,00 € OF 
 

 
Anu
al 

Carta de 
condução para 

reboque de 
barcos – cat. b 

Formação de um técnico 
  

1 200,00 € OF 
 

 
Anu
al 

Manutenção de 
embarcações 

(2) 
   

2 750,00 € OF 
 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico - área do património arquitetónico 
 

  
Anu
al 

Análise de processos de salvaguarda: 
Intervenções em património classificado ou em 

vias de classificação e respetivas ZP e ZEP 
  

15 
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Anu
al 

Análise de processos de publicidade: área 
Territorial de Lisboa e Vale do Tejo   

2 
   

  
Anu
al 

Análise de processos de salvaguarda: 
Intervenções em património classificado ou em 

vias de classificação e respetivas ZP e ZEP, de 
Lisboa no âmbito da ARU 

  
2 

   

  
Anu
al 

Análise de processos de salvaguarda: 
Intervenções em património classificado ou em 

vias de classificação e respetivas ZP e ZEP, de 
Lisboa no âmbito da SRU Ocidental 

  
2 

   

  
Anu
al 

Análise de processos de salvaguarda: 
Intervenções em património classificado ou em 

vias de classificação e respetivas ZP e ZEP, de 
Santarém no âmbito da ARU 

  
2 

   

  
Anu
al 

Processos de obras / intervenções 
acompanhados pelos técnicos   

15 
   

  
Anu
al 

Emissão de Certidões de Direitos de Preferência 
e/ou Benefícios Fiscais   

3 
   

Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico - área do património arqueológico 
 

  
Anu
al 

Análise de Pedidos de Autorização de Trabalhos 
Arqueológicos (PATA)   

5 
   

  
Anu
al 

Análise de Relatórios de Trabalhos 
Arqueológicos   

5 
   

  
Anu
al 

Inspeções no âmbito da fiscalização e 
acompanhamento da atividade arqueológica   

5 
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Anu
al 

Monitorização de sítios arqueológicos 
  

5 
   

  
Anu
al 

Análise no âmbito de Instrumentos de Gestão 
Territorial   

8 
   

  
Anu
al 

Análise no âmbito de Avaliações de Impacte 
Ambiental   

8 
   

Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico - centro nacional de arqueologia náutica e subaquática 
 

  
Anu
al 

Desenvolver ações de inventariação, estudo e 
salvaguarda do espólio arqueológico 

subaquático 
  

2 
   

  
Anu
al 

Desenvolver ações de monitorização e 
conservação e restauro do espólio à guarda do 

CNANS/DGPC 
  

2 
   

  
Anu
al 

Iniciar/acompanhar o processo de transferência 
do MARL para futuras instalações   

6 
   

Unidade de Coordenação dos Estudos de Impacte Ambiental 
 

  
Anu
al 

Participação em Comissões de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA)   

3 
   

  
Anu
al 

Pareceres sobre normativos e procedimentos 
relativos ao Património Cultural e 

especificamente à Avaliação de Impacte 
Ambiental: 

  
3 

   

  
Anu
al 

Colaboração no âmbito da elaboração de 
Instrumentos de Gestão Territorial   

8 
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Anu
al 

Eliminação de processos no Arquivo da 
Arqueologia Portuguesa, no âmbito dos 

Procedimentos de AIA, concretamente através 
da manutenção apenas dos elementos 

inerentes ao fator património 

  
8 

   

Sector de Informação Arqueológica 
 

  
Anu
al 

Manutenção do Portal do Arqueólogo (PA) 
  

2 
   

  
Anu
al 

Atualização  do Sistema de Informação 
Geográfica (SIG)   

3 
   

  
Anu
al 

Incrementação do Arquivo Digital/Repositório 
dos Relatórios de Trabalhos Arqueológicos 

visando a sua disponibilização on-line 
  

5 
   

  
Anu
al 

Atualização das fichas de sítios/trabalhos e 
projetos arqueológicos na BD Endovélico   

3 
   

  
Anu
al 

Depósito e incorporação de espólio 
arqueológicos - diagnóstico da localização (2º 

fase) e procedimentos de 
depósito/incorporação 

  
3 

   

Unidade de Coordenação das Classificações 
 

  
Anu
al 

Desenvolver os procedimentos tendentes à 
classificação de imóveis e estabelecimento das 

ZEP 
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Divisão do Património Imóvel, Móvel e Imaterial 
 

  
Anu
al 

Assegurar a análise crítica, a emissão de 
parecer e a instrução de novos procedimentos 
de classificação/inventariação de património 

móvel, nas suas diversas componentes 
  

1 
   

  
Anu
al 

Emissão de parecer sobre pedidos de 
exportação e expedição temporárias de bens 

culturais 
  

2 
   

  
Anu
al 

Emissão de parecer sobre pedidos de 
exportação e expedição definitivas de bens 

culturais 
  

2 
   

  
Anu
al 

Assegurar a análise crítica, a emissão de 
parecer e a instrução de novos procedimentos 
de inventariação de património imaterial, nas 

suas diversas componentes 
  

1 
   

  
Anu
al 

Realizar Curso de e-Learning “Inventariação de 
PCI”, no âmbito de parceria entre a DGPC e a 

Universidade Aberta 
  

1 
   

  
Anu
al 

Prestar apoio técnico a entidades terceiras no 
âmbito da inventariação de património 

imaterial 
  

1 
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Anu
al 

Prestar apoio técnico e validar Fichas inseridas 
na «Base de Dados Kit de Recolha de 

Património Imaterial» 
  

1 
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Departamento de Museus, Conservação e Credenciação 

I - Nota Introdutória: 
O Departamento de Museus, Conservação e Credenciação (DMCC) integra a estrutura nuclear dos serviços centrais da Direção Geral do Património Cultural e conta com duas divisões - a 
Divisão de Museus e Credenciação (DMC) e o Laboratório José de Figueiredo (LJF). 
De acordo com orientações transmitidas pela Diretora-Geral do Património Cultural, cabe igualmente ao DMCC assegurar o enquadramento funcional da Galeria do Rei D. Luís I. 
Importa destacar alguns aspetos em relação a cada uma destas três áreas de atividade. 
A questão mais crítica refere-se à crescente escassez de recursos humanos especializados afetos ao LJF. 
Com efeito, a aposentação de profissionais muito experientes da conservação e restauro afetos àquela Divisão não tem sido acompanhada pela sua substituição. Esta situação, que não é de 
agora, antes se verifica desde à muitos anos, impede a transmissão da “memória” e do conhecimento acumulado ao longo de mais de cinquenta anos no ex-Instituto José de Figueiredo, 
serviço de referência nacional no âmbito da conservação e restauro. Mais grave ainda, a saída de profissionais especializados em diferentes áreas da conservação e restauro tem vindo a 
reduzir a capacidade de resposta às necessidades de conservação das coleções nacionais e, a curto/médio prazo, impedirá que o Estado assegure, com os seus meios, a conservação de 
algumas das suas coleções. 
As estratégias de “sobrevivência” que tem vindo a ser utilizadas – recurso a bolseiros e estagiários – constituem paliativos que não representam soluções de fundo para este efetivo 
problema que urge solucionar através do recrutamento de novos conservadores-restauradores, em particular para as áreas mais deficitárias. 
A competência, os conhecimentos e a elevada capacidade profissional dos técnicos atualmente afetos ao LJF corre assim o sério risco de não poder ser transmitida em tempo oportuno às 
novas gerações de conservadores-restauradores que precisam de anos de prática supervisionada, após a conclusão da sua formação académica, antes de poderem intervir em património de 
referência. 
Ainda no que se refere ao LJF é essencial concentrar no edifício do Laboratório a totalidade das suas áreas profissionais, tendo em vista ganhos de eficiência, pelo que se sublinha a urgência 
da concretização das necessárias obras de adaptação desse edifício. 
No que respeita à DMC, deve ser referido o empenho e a dedicação com a equipa afeta a esta Divisão tem procurado minorar as consequências do desmantelamento da anterior estrutura 
de apoio à Rede Portuguesa de Museus. Trata-se, no entanto, de um processo moroso de retoma de contactos e de estruturação de projetos que é dificultado pelas dificuldades 
orçamentais que atingem de forma indiscriminada todas as entidades de tutela de museus, bem como pelos processos de reestruturação orgânica que muitas delas sofreram ou têm em 
curso, sem que sejam ainda evidentes as totais consequências decorrentes desses processos. 
O repensar das formas de articulação dos museus que integram a Rede Portuguesa de Museus, visando uma transversalidade mais eficaz, nomeadamente no plano dos projetos comuns, do 
apoio técnico e da circulação de informação, constitui-se como um desafio para o ano de 2014. 
A extinção do Observatório das Atividades Culturais, recentemente decidida, veio criar um vazio na gestão e atualização da Base de Dados Museus, essencial para o acompanhamento da 
realidade museológica portuguesa e para o desenvolvimento de trabalhos na área das estatísticas dos museus, matéria que é crucial na estruturação de linhas de atuação neste setor e para 
a qual importará encontrar uma solução alternativa. 
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No que respeita à Galeria do Rei D. Luís I deve ser sublinhado que a sua programação tem estado sujeita às dificuldades orçamentais já anteriormente referidas. A necessidade de assegurar 
apoios mecenáticos que cubram na totalidade, ou de forma muito expressiva, os custos de montagem de exposições e de funcionamento da Galeria (que não possui pessoal de receção e 
vigilância a ela afeto), tem atrasado a concretização de alguns projetos interessantes, que se espera possam a poder vir a ser concretizados em 2014. 
II – Objetivos e estratégias: 
Melhoria da eficácia na prestação de serviço público, através do apoio às atividades promovidas pelos museus da DGPC, do estudo e análise de visitantes e da recolha e difusão de 
informação sobre os museus e as suas coleções. 
Valorização e qualificação dos museus portugueses, nomeadamente através do reforço e alargamento da Rede Portuguesa de Museus, da constituição de Núcleos de Apoio a museus e do 
acompanhamento da atividade dos museus da DGPC. 
Valorização dos profissionais de museus, através de ações de formação, de divulgação de boas práticas e da circulação de informação sobre experiências nacionais e internacionais 
relevantes. 
Salvaguarda do património cultural móvel e integrado, através de ações de conservação e restauro de bens culturais classificados, em vias de classificação, ou de especial relevância 
patrimonial, bem como de divulgação das coleções nacionais. 
Valorização dos profissionais de conservação e restauro através da acreditação de conservadores-restauradores e do desenvolvimento de projetos de investigação, em parceria com 
Universidades e outras instituições de produção de conhecimento. 
Internacionalização, através da promoção de estágios e outras ações de cooperação com entidades estrangeiras, nas áreas da museologia e da conservação e restauro, visando a partilha de 
informação e conhecimento, o intercâmbio de exposições e a permuta de boas práticas. 
Cooperação com as escolas, através de ações protocoladas com o Ministério da Educação, no âmbito da divulgação dos museus e do património cultural. 
IV - Conclusão 
As propostas apresentadas pelo DMCC para o Plano de Atividades 2014 determinam, muitas delas, uma colaboração estreita com outos Departamentos e Divisões da DGPC, que nalguns 
casos é mesmo um fator critico para o seu cumprimento. Da mesma forma empenhada que utilizaremos na concretização dos programas, projetos e atividades que vierem a ser aprovadas 
pela Direção da DGPC, igualmente nos envolveremos na procura de uma eficaz e indispensável articulação com esses outros serviços, por forma a que crescentemente se concretize a 
transversalidade para que aponta a atual orgânica da Direção-Geral. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Programa Governação e Cultura (02) 
       

 
Divulgação e 

Animação (1774) 

Plur
ian
ual 

Exposições e 
outros eventos 

culturais 

Acompanhamento da 
realização de exposições 

temporárias e outros 
eventos em museus e 

palácios da DGPC 

Acompanha
r a 

realização 
de 10 

eventos 

 
1 DS, 1 CD, 3 TS, 

1 AT    
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ProMuseus - Apoio 
a museus da RPM 

(6719) 

Plur
ian
ual 

Apoio à 
qualificação e 
valorização de 

museus da 
Rede 

Portuguesa de 
Museus 

Co-financiamento de 
projetos de qualificação, 
valorização e divulgação 

contratualizadas cos museus 
da RPM 

Validar a 
conclusão 

de 12 
projetos 

 
1 DS, 1 CD,1 TS, 1 

AT 
110.426,00 € PIDDAC 

 

 

Ibermuseus - 
Organização de 

Encontro 
Internacional 

      
50.000,00 € PIDDAC 

 

 

Reabertura total do 
Museu Nacional 

Machado de Castro 
(7256) 

Plur
ian
ual 

Laboratório de 
conservação e 

restauro 

Acompanhamento da 
instalação e apetrechamento 

do laboratório de 
conservação e restauro do 

MNMC 

Acompanha
r a 

instalação e 
apetrecham

ento de 1 
laboratório 

 

1 DS, 1 TS, 1 AT 
(em articulação 
com DEPOF e e 
outrso serviços 

da DGPC) 

51.810,00 € 
PIDDAC + 

QREN - 
PO Centro 

 

 

Requalificação do 
Museu 

Monográfico de 
Conimbriga (8094) 

Plur
ian
ual 

Aquisição de 
terrenos no 

perímetro das 
Ruinas, com o 

objetivo de 
instalar um 

centro 
interpretativo e 
uma oficina de 

restauro 

Acompanhamento de 
processos de aquisição de 

terrenos 

Acompanha
r os 

processos 
de aquisição 

dos 
terrenos 

necessários 
à 

construção 
do centro 

interpretati
vo 

 

1 DS, 1 TS, 1 AT 
(em articulação 
com DEPOF e 

outrso serviços 
da DGPC) 

13.125,00 € PIDDAC 
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Ampliação de 
coleções de 

referência nacional 
(novo) 

Plur
ian
ual 

Aquisição de 
bens culturais 

móveis 
classificados, 

em vias de 
classificação, 

ou de 
referência 

nacional para 
os museus e 
palácios da 

DGPC 

Acompanhamento dos 
processos de aquisição de 

bens culturais móveis 

Aquisição 
de 5 bens 
culturais 

 
1 DS, 1 TS, 1 AT 50.000,00 € OF 

 

 

Digitalização e 
disponibilização 

pública de 
inventários das 

coleções dos 
museus, palácios e 

monumentos 
(novo) 

Plur
ian
ual 

Continuação da 
digitalização 

dos inventários 
e reforço da 

disponibilização 
pública das 

coleções dos 
museus e 

palácios da 
DGPC 

Acompanhamento dos 
processos de digitalização e 
disponibilização pública (em 

articulação com a 
DPIMI/DBC 

Acompanha
r a 

digitalização 
e 

disponibiliza
ção pública 

de 
informação 

sobre as 
coleções 

Serviços externos a 
contratar 

1 DS, 1 CD, 
Recursos 

técnicos externos 
a adquirir (em 

articulação com 
DPIMI) 

5.000,00 € OF 
 

Protocolos, parcerias e mecenatos 
       

 

Protocolo DGPC / 
World Monuments 

Fund (WMF) 

Plur
ian
ual 

Coordenação 
do projeto 
Retábulo 

flamengo da Sé 
do Funchal 

Coordenação do estudo, 
intervenção, supervisão dos 

trabalhos e publicação 

Intervenção 
e estudo e 

acompanha
mento das 
equipas de 
trabalho e 
publicação 

 

1 CD, Técnicos do 
LJF e do Lab 
HERCULES e 

apoio de 
bolseiros da FCT 

WMF 
(300.000€) 

Orçament
o receita 
(verba a 

transferir 
pelo WMF 

para a 
SGPC) 
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GILT TELLER 
(PTDC/EAT-

EAT/116700/2010) 

Plur
ian
ual 

Diagnostico e 
identificação 
das técnicas e 
materiais de 
douramento 

Estudo interdisciplinar multi-
escala das técnicas e 

materiais de douramento 
em Portugal, 1500-1800 

Proceder ao 
estudo das 
tecnicas e 

materais de 
douramento 

 

1 CD, 2 técnicas 
do LJF e Fac de 

Ciências e 
Tecnologia da 

UNL 

Apenas 
custos 

internos 
FCT-UNL 

 

 
Tecidos  medievais 

Plur
ian
ual 

Diagnostico e 
tratamento de 

um conjunto de 
fragmentos 
têxteis do 

MNMC 

Estudo e tratamento do 
conjunto de tecidos 

medievais provenientes do 
Tumulo de D.Estêvão 

Estudo 
técnico e 
cientifico, 

tratamento 
e 

acondiciona
mento. 

Eventual 
publicação 

 

1 CD, 1 Técnica 
LJF /1 Bolseira 
FCT/ 1 Técnico 

MNMC 

Apenas 
custos 

internos 
FCT 

 

 

Protocolo DGPC / 
Parques de Sintra - 
Monte da Lua (em 

vias de 
formalização) 

Plur
ian
ual 

Apoio técnico e 
cientifico aos 

trabalhos de c-r 
nos acervos dos 

Palácios da 
Pena, 

Monserrate e 
Sintra. 

Realização de analises 
laboratoriais, pareceres 
técnicos e cientificos, 

orientação de intervenções 
de c-r 

Apoio na 
salvaguarda 

do 
património 

cultural 
móvel, 

integrado e 
imóvel 

 

1 CD, Técnicos do 
LJF/U.Évora/Lab 

Hercules 

Custos de 
materiais e 

equipamento
s, 

deslocações, 
etc. 

Orçament
o receita  

a definir a 
forma de 

compensa
ção da 
PSML) 

 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 

Mudança de 
instalações do 

Palacete Pombal 
para o Edificio 

principal 

 

Mudança de 
instalações e 

obras no 
edificio 

principal do LJF 

Mudança dos serviços 
instalados no Palacete 

Pombal /Obras de 
reajustamento das áreas 
instaladas e a instalar . 

 
DEPOF 

Técnicos do 
DEPOF , 1 CD e 
técnicos do LJF 

Custo de 
obras a 

indicar por 
DEPOF 

OF 
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Conservação e 
restauro de 

património cultural 
móvel e  realização 

de exames 
laboratoriais 

 

Conservação e 
restauro de 
património 

cultural móvel 
e  realização de 

exames 
laboratoriais 

Conservação e restauro de 
património cultural móvel e  

realização de exames 
laboratoriais. 

Proceder a 
intervençõe
s de c-r e a 

exames 
laboratoriai

s  sobre 
bens 

culturais 
móveis 

(número 
dependente 
dos planos 

de 
atividades 

dos museus 
e palácios). 

Em colaboração 
com Museus e 

Palácios DGPC e 
outras entidades / 

LJF /U. 
Évora/Centro 

Hercules 

Técnicos LJF/C 
Hercules e 
Bolseiros 

Decorrentes 
dos materais 

e 
equipamento
s a adquirir 

para 
proceder aos 

exames e 
intervenções 

OF 
 

 
Acreditação 

 

Acreditação dos 
profissionais de 
Conservação e 

restauro 

Atestar a qualificação de 
entidades públicas ou 
privadas, coletivas ou 

individuais, que exerçam 
atividades de conservação e 

restauro do património 
cultural móvel , imóvel e 

integrado através de 
diploma próprio 

Certificar os 
profissionais   
responsávei
s pela coord 
deintervenç
ões de c-r 
nos bens 
culturais 

classif, em 
vias de 

classificação 
ou 

tutelados 
por serv da 

SEC 
 

Em colaboração 
com 

DGPC/LJF/ARP/outr
as entidades 

1 DS, 1 CD, 3 
técnicos do LJF, 1 

Jurista (DGPC) 

Custos ainda 
a definir / os 
requerentes 

terão que 
pagar pelo 

processo de 
acreditação. 

OF 
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Aquisições e 
manutenção  

ver plano de 
atividades 

DPGC 
       

 

Aquisição de 
material 

informatico e de 
apoio 

 
ver plano de 

atividades DDCI        

 
Credenciação de 

museus  

Credenciação 
de museus e 

integração na 
Rede 

Portuguesa de 
Museus 

Assegurar a realização de 
todo o processo de 

credenciação de museus, 
com vista à sua integração 

na RPM 

Instrução de 
10 

processos 
de 

credenciaçã
o e 

apresentaçã
o de 10 de 

10 
relatórios 
técnicos 

para 
decisão da 
Direção da 

DGPC. 

Em colaboração 
com entidades de 
tutela de museus 

(administração 
central e local, 

fundações, 
associações, etc) 

1 DS. 1 CD, 3 TS 

Custos 
internos - 
ajudas de 

custo 

OF 
 

 

Criação da Bolsa de 
Consultores e 

Formadores da 
Rede Portuguesa 

de Museus 

 

Conceção de 
modelo para a 

Bolsa de 
Consultores e 
Formadores - 

áreas técnicas, 
temáticas e 

científicas de 
especialização 

Consulta aos museus da 
DGPC e outros da RPM; 
constituição de base de 
dados e organização da 
informação; criação de 
regulamento de apoio 
técnico a museus RPM 

Constituição 
de base de 

dados e 
elaboração 

de 
regulament

o. 

DGPC e outras 
entidades de tutela 

de museus RPM 

1 DS, 1 CD, TS 
DMCC e de 

outros 
departamentos e 
divisões da DGPC 

Custos 
internos 

OF 
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Criação dos 
Núcleos de Apoio a 

Museus 
 

Conceção de 
modelo para a 

criação dos 
Núcleos de 

Apoio a Museus 
e elaboração de 

proposta a 
apresentar á 

Secção de 
Museus do CNC 

Elaboração de documento 
estruturante com critérios e 
pressupostos para a criação 

dos núcleos de apoio a 
museus 

de acordo com áreas 
geográficas, disciplinares 

e/ou temáticas 

Elaboração 
de 

documento 
a 

apresentar 
à SMCRPI 
do CNC . 

DGPC/DMC/Museus 
da RPM 

1 DS, 1 CD, TS da 
DMC 

Custos 
internos 

OF 
 

 

Programa de 
Formação para 
museus da RPM 

2014 
 

Organização de 
cursos de 
formação 

dirigidos aos 
profissionais 
dos museus 

portugueses, 
prioritariament

e, da Rede 
Portuguesa de 

Museus. 

Temas :1. Inventário do 
Património Cultural Móvel; 
2. Vigilância, atendimento e 

receção dos visitantes e 
Segurança, prevenção e 
combate a incêndios e 

cataclismos; 3. Educação e 
Serviços Educativos; 4. 
Marketing Cultural e 

Comunicação em Museus; 5. 
Conservação Preventiva: 

introdução às boas práticas; 
6. Museus e Acessibilidade: 
comunicação, equipamento 

e arquitetura realizar 6 
cursos de formação sobre os 

temas :1. Inventário do 
Património Cultural Móvel; 
2. Vigilância, atendimento e 

receção dos visitantes e 
Segurança, prevenção e 
combate a incêndios e 

Realizar 6 
cursos de 
formação 

DGPC / DMCC, 
outros 

departamentos da 
DGPC  e formadores 

externos 

1 DS, 1 CD, 3 TS 
DMCC, TS de 

outros 
departamentos 

da DGPC e 
formadores 

externos 

20.000 € 
(incluindo 

pagamento a 
formadores 
externos) 
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cataclismos; 3. Educação e 
Serviços Educativos; 4. 
Marketing Cultural e 

Comunicação em Museus; 5. 
Conservação Preventiva: 

introdução às boas práticas; 
6. Museus e Acessibilidade: 
comunicação, equipamento 

e arquitetura 

 

Encontro Gestão de 
Equipamentos 

Culturais 
 

Organizar 
Encontro     

ver plano de 
atividades 

DDCI 
  

 

Programa de 
Encontros 

Temáticos RPM 
2014 

 

Organização de 
encontros 
temáticos 
(temas a 

definir) entre 
os museus da 

RPM 

Organização de encontros 
temáticos (temas a definir) 
entre os museus da RPM 

Organizar 1 
encontro 
temático. 

DGPC/DMC e 
museus RPM 

1 DS, 1 CD, 2 TS e 
1 AT 

Apenas 
custos 

internos – 
incl ajudas de 
custo quando 

necessário 

  

 

Programa de Visitas 
Técnicas a Museus 

da RPM 2014 
 

Promoção e 
articulação de 
visitas técnicas 
de dirigentes e 

técnicos de 
museus da RPM 

a outros 
museus 

Promoção e articulação de 
visitas técnicas de dirigentes 

e técnicos de museus da 
RPM a outros museus 

Promover a 
realização 

de 2 visitas 
técnicas a 
museus da 

RPM. 

DGPC/DMC e 
museus RPM 

1 DS, 1 CD, 3 TS 

Apenas 
custos 

internos – 
incl ajudas de 
custo quando 

necessário 
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Rede Portuguesa 
de Museus no 

website da DGPC 
 

Atualizar a 
informação 

sobre os 
museus da  

RPM no novo 
website da 

DGPC 

Atualização do website da 
DGPC com conteúdos  e 

informação referente à Rede 
Portuguesa de Museus - 
museus e atividades - e 

informação relevante, a nível 
nacional e internacional, 

sobre museologia e 
museografia 

Assegurar e 
validar a 

informação 
sobre os 

museus da 
RPM e suas 
atividades e 
disponbiliza

r 
informação 

sobre 
matérias 

relevantes 
nas áreas da 
museologia 

e 
museografia 

DGPC/DMC e 
museus RPM 

1 CD, 1 TS 
Custos 

internos   

 

Página da Rede 
Portuguesa de 

Museus no 
Facebook 

 

Rede 
Portuguesa de 

Museus no 
Facebook 

Conceção, criação e 
dinamização de Página da 

Rede Portuguesa de Museus 
no Facebook; 

publicação de informação 
sobre museus da RPM, 
atividades, informação 

relevante, a nível nacional e 
internacional, sobre 

museologia e museografia 

Criação da 
página RPM 
no facebook 
em janeiro 
de 2014; 

dinamização 
da página 
durante os 
restantes 
meses do 

ano. 

DGPC /DMC e 
museus da RPM 

1 CD, 1 TS 
(colaboração de 

DDCI) 

Custos 
internos   

 

Edição digital de 
Roteiro dos Museus 

da Rede 
Portuguesa de  

 

Coordenação 
editorial da 
publicação 
digital do 

Coordenação editorial da 
publicação digital do Roteiro 
dos Museus que integram a 

Rede Portuguesa de Museus; 

Editar o 
Roteiro 

digital em 
Novembro 

DGPC/DMC e 
museus RPM 

1 CD, 1 TS (em 
colaboração com 

DDCI) 

Custos 
internos   
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Museus 2014 Roteiro dos 
Museus que 
integram a 

Rede 
Portuguesa de 

Museus; 
Divulgação do 

Roteiro 

Divulgação do Roteiro 

de 2014. 

 

Edição digital do 
Boletim da Rede 
Portuguesa de 

Museus - Museus 
em Rede 

 

Definição de política editorial para o Boletim; 
Coordenação editorial da publicação digital do 

Boletim da Rede Portuguesa de Museus - 
Museus em Rede; 

Divulgação do Boletim 

Editar 2 
números do 

Boletim 
RPM. 

DGPC/DMC e 
museus RPM 

1 CD, 1 TS (em 
colaboração com 

DDCI) 

Custos 
internos   

 
Encontros Museus 

RPM  
Encontros 

Museus RPM 

Organização de 3 reuniões 
da DGPC com os museus da 
Rede Portuguesa de Museus 

Realizar 3 
reuniões da 

RPM. 

DGPC/DMC e 
museus RPM 

1 DS, 1 CD, TS e 1 
AT 

Apenas 
custos 

internos – 
incl ajudas de 
custo quando 

necessário 
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Estudo de Públicos 
dos Museus 

tutelados pela 
DGPC 

 

Conceção de 
modelo de 
estudo de 
públicos a 
aplicar aos 
museus da 

DGPC com vista 
à caraterização 

dos seus 
segmentos e à 
definição de 

estratégias de 
captação de 

públicos; 
Coordenação e 

aplicação do 
estudo; 

Análise dos 
resultados e 
produção da 

respetiva 
informação 

Conclusão do Estudo de 
Públicos em Dezembro de 

2014 

Divulgar 
estudo de 
Publicos. 

DMC e museus da 
DGPC 

1 CD, 1 TS, 
funcionários e 

colaboradores de 
museus DGPC 

Custos 
internos   

 

Realização de 
Exposições 

Temporárias na 
Galeria do Rei D. 

Luís I 

 

Elaboração ou adaptação do guião, 
coordenação de produção ; montagem; 

atividades de extensão cultural ( conferências, 
concertos, etc.) 

Efetuar uma 
exposição  

TS( 2 DMCC; 1 
DEPOF ) , AS  ( 1 

DMCC ) 
 

Fundação 
Casa de 

Bragança 
 

 

Preparação de 
Exposições 

Temporárias na 
Galeria do Rei D. 

Luís I 

 

Investigação e 
elaboração do 

guião 
 

Efetuar a 
preparação 

de uma 
exposição 

 

 

TS ( 2 DMCC; 1 
DEPOF ) , AT  ( 1 

DMCC ) 
 

Custos 
internos  
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ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   

Realização de 
ações de 
formação 

(conferências e 
workshops) 

sobre 
conservação e 

restauro 

Ações de sensibilização e 
boas práticas de 

conservação preventiva 

Sensibilizar 
e munir os 

técnicos 
que 

trabalham 
nos museus 

e outras 
entidades 

para a 
conservação 
preventiva 

Museus e Palácios 
DGPC e outras 

entidades 

1 CD. Técnicos 
LJF/bolseiros 

FCT, DMCC e  T.S. 
dos museus e 

palácios 

Apenas 
custos 

internos – 
incl ajudas de 
custo quando 

necessário 

  

   

Formação de 
mestrados e 
licenciados 

Estágios curriculares de 
alunos portugueses e 

estrangeiros procedentes de 
Universidades 

Promover e 
enquadrar 

estágios 

Universidades 
portuguesas e 
estrangeiras 

1 CD, Técnicos 
LJF e Lab 

Hercules/Univ 
Evora 

Apenas 
custos 

internos 
  

   

Enquadrament
o e 

coordenação 
de bolseiros 

FCT alocados 
ao LJF 

Apoio a  bolseiros FCT 
colocados em museus 

(M.Aveiro; M. D.Diogo de 
Sousa ; M.Évora, Centro 

Mello Beirão;MNMC;MNSR) 

Integrar e 
supervision

ar 
intervençõe
s e outras 
atividades 

Lab Hercules, 
/Museus(M.Aveiro; 
M.D.Diogo de Sousa 

; M.Évora, Centro 
Mello 

Beirão;MNMC;MNS
R) 

1 CD, Técnicos 
LJF e Lab 

Hercules/Univ 
Evora 

Apenas 
custos 

internos – 
incl ajudas de 
custo quando 

necessário 
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Orientação de 
técnicos 

externos ao LJF 

Cooperação profissional com 
pessoal a trabalhar em 
museus na área da c-r 

Integrar e 
orientar 

tecnicament
e os trab e 

as 
atividades 
na área de 

c-r 

Museus e Palácios 
DGPC e outros 

1 CD, Técnicos 
LJF 

Apenas 
custos 

internos – 
incl ajudas de 
custo quando 

necessário 

  

   
Visitas 

Cooperação com as Escolas, 
Universidades na divulgação 

do Laboratório José 
Figueiredo 

Dar a 
conhecer a 
instituição 

competênci
as/áreas de 
intervenção 

Escolas, 
Universidade e 

outras instituições 
de formação 

1 CD,Técnicos LJF 

Apenas 
custos 

internos – 
incl ajudas de 
custo quando 

necessário 

  

   

Dias Abertos 
"Conservação e 

Restauro" 

Possibilitar o contato direto 
com os profissionais e as 

áreas de intervenção do LJF 

Divulgação 
da 

Instituição 
ao público e 
sensibilizaçã

o para a 
conservação 

e 
salvaguarda 

de 
património. 

Publico em geral 
1 CD, Técnicos 

LJF    
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Consultadoria 
cientifica e 

técnica 

Prestação de serviços e 
consultadoria cientifica e 
técnica em bens culturais 
móveis. Pronunciar sobre 
propostas de intervenção, 
procedimentos diversos 
(desinfestaçãoes, etc.) 

ligados à conservação e 
salvaguarda de património 

cultural móvel 

Dar apoio às 
entidades 

que 
solicitam 

esse serviço 
através de 
apreciação 

de cadernos 
de 

encargos, 
pareceres 

sobre 
intervençõe

s de c-r, 
com 

eventuais 
deslocações 

Diversas entidades 
1 CD, Técnicos 

LJF 

Sobretudo 
custos 

internos 
(eventual 

pagamento 
de pareceres) 

  

   
Voluntariado 

Integrar em ações de 
voluntariado profissionais de 

c-r que se mostrem 
interessados 

Reforçar o 
trabalho de 

c-r e 
integrar 

estes 
profissionais 

em 
contexto de 

trabalho 

Conservadores-
restauradores 

1 CD,Técnicos LJF 

Apenas 
custos 

internos – 
incl ajudas de 
custo quando 

necessário 
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Brigadas de 

trabalho 

Prestação de serviços e/ou 
colaboração com outros 

Departamentos e Divisões da 
DGPC e com as DRCs no 

ambito das competências do 
LJF 

Deslocações 
a 

Museus/Pal
ácios ou 
outros 

serviços( 
Igreja…) de 

forma a 
avaliar e 

diagnosticar 
o estado de 
conservação 

dos bens 
culturais em 

risco ou a 
necessitare

m de 
intervenção 

Diversas entidades, 
publicas e privadas 

1 CD, Técnicos do 
LJF em col com 
outros técnicos 

da DGPC 

Sobretudo 
custos 

internos 
(eventual 

pagamento 
de 

deslocações 
por parte das 

entidades 
externas que 
solicitem a 

prestação de 
serviços) 

  

   
Divulgação 

Conceção e elaboração de 
conteúdos 

Apresentaçã
o de posters 

em 
Congressos, 
textos para 
revistas da 

especialidad
e e textos 

para 
inclusão no 

Site. 

DGPC/LJF 
1 CD, Técnicos 
LJF/U.Évora/C 

Hercules 
200,00 € OF 
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Internacionaliza

ção 

Participação em iniciativas 
do ICCROM (A DGPC, através 

da Drª Isabel Raposo de 
Magalhães integra o Board 

do ICCROM) 

Participação 
em reuniões 

ou outras 
iniciativas 

do ICCROM 

DGPC / LJF 
1 CD, técnicos do 

LJF 
12.000,00 € OF 

 

   
Internacionaliza

ção 
Quota Ibermuseus 

 
DGPC/DMCC 

 
40.000 USD OF 

 

   

Articulação dos 
pedidos de 

apoio técnico e 
de consultoria, 

nas áreas da 
museologia e 
museografia, 

dos museus da 
RPM 

Articulação dos pedidos de 
apoio técnico e de 

consultoria dos museus da 
RPM com os consultores da 

Bolsa de Consultores 

Resposta 
aos pedidos 

de apoio 
técnico dos 
museus da 

RPM 

DGPC /DMC e 
outros 

Departamento e 
Divisões, Museus da 

RPM 

1 CD, Técnicos da 
DMC, 1 AT, TS de 

outros 
Departamentos e 
Divisões da DGPC 

Custos 
internos   

   

Apoio técnico 
aos museus da 

RPM na área do 
Património 

Cultural 
Imaterial 

Apoio aos museus da RPM 
na realização de estudos 

sobre o património imaterial 
associado e relacionado com 

as coleções 

resposta aos 
pedidos de 

apoio 
técnico dos 
museus da 

RPM 

DGPC/DMC e 
DPIMI/DBC 

1 CD, 1 TS da 
DMC e DPIMI 

Apenas 
custos 

internos – 
incl ajudas de 
custo quando 

necessário 

  

   

Instrução de 
procedimentos 

relativos à 
Incorporação de 
Bens Culturais 

Móveis nos 
Museus e 
Palácios 

tutelados pela 
DGPC 

Acompanhamento e 
instrução de procedimentos 

relativos a aquisições, 
doações e legados 

resposta em 
tempo útil; 
elaboração 
de relatório 

anual a 
apresentar 
em janeiro 

de 2015 

museus e palácios 
tutelados pela 

DGPC e entidades 
terceiras 

1 CD, 1 TS e 1 AT 
Custos 

internos   
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Instrução de 
procedimentos 

relativos à 
Circulação 

Nacional de 
Bens Culturais 

Móveis de 
Museus e 
Palácios 

tutelados pela 
DGPC e de 
entidades 
terceiras 

Acompanhamento e 
instrução de procedimentos 

relativos a: 1. cedências 
temporárias e a depósitos 

entre museus da DGPC; 
2. cedências temporárias e 

depósitos de peças dos 
museus da DGPC em 
entidades terceiras; 

3. depósitos de peças de 
entidades terceiras em 

museus da DGPC 

resposta em 
tempo útil; 
elaboração 
de relatório 

anual a 
apresentar 
em janeiro 

de 2015 

museus e palácios 
tutelados pela 

DGPC e entidades 
terceiras 

1 CD, 1 TS e 1 AT 
Custos 

internos   

   

Instrução de 
procedimentos 

relativos à 
Circulação 

Internacional 
de Bens 

Culturais 
Móveis de 
Museus e 
Palácios 

tutelados pela 
DGPC 

Acompanhamento e 
instrução de procedimentos 
de expedições temporárias e 
de exportações temporárias 
de bens culturais móveis de 
museus e palácios da DGPC 

resposta em 
tempo útil; 
elaboração 
de relatório 

anual a 
apresentar 
em janeiro 

de 2015 

museus e palácios 
tutelados pela 

DGPC e entidades 
terceiras 

1 CD, 1 TS e 1 AT 
(em articulação 

com DPIMI) 

Custos 
internos   
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Manual de 
Procedimentos 
sobre Gestão 
de Coleções e 

Circulação 
Nacional de 

Bens Culturais 
Móveis 

Revisão e atualização de 
procedimentos e de 

documentos normativos  
(formulários, contratos e 
protocolos) referentes à 
gestão de coleções e à 

circulação de bens culturais 
móveis; 

Elaboração e divulgação de 
Manual de procedimentos 
sobre Gestão de Coleções e 
Circulação Nacional de Bens 

Culturais Móveis 

elaboração 
do Manual 

de 
Procedimen

tos e 
divulgação 
do Manual 
aos Museus 
e Palácios 
tutelados 
pela DGPC 

museus e palácios 
tutelados pela 

DGPC 
1 CD, 1 TS 

Custos 
internos   

   

Gestão de 
processos de 
incorporação 

de bens móveis 
arqueológicos 

Acompanhamento dos 
processos de incorporação 
de bens arqueológicos em 
museus, prioritariamente 
RPM, não tutelados pela 

DGPC; 
Emissão de pareceres e 

participação na elaboração 
de documentos normativos 

resposta em 
tempo útil; 
emissão de 
pareceres e 
elaboração 
de relatório 

anual a 
apresentar 
em janeiro 

de 2015 

museus tutelados 
pela DGPC; museus 
da RPM; Câmaras 
Municipais; outras 

entidades 

1 DS, 1 CD, 1 TS 
(em articulação 

com DBC) 

ajudas de 
custo e 

despesas de 
deslocação 
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Gestão da 

Coleção SEC 

Acompanhamento e 
instrução de procedimentos 

de gestão da coleção SEC 
(incorporações, circulação 

nacional – cedências e 
depósitos – e internacional – 

expedição e exportação 
temporárias); Gestão do 

Inventario - Matriz da 
coleção SEC. 

resposta em 
tempo útil; 
elaboração 
de relatório 

anual a 
apresentar 
em janeiro 

de 2015 

Gabinete do 
Secretário de 

Estado da Cultura; 
museus tutelados 
pela DGPC; outras 

entidades 

1 CD, 1 TS, 1 AT 
custos 

internos   

   

Atualização das 
estatísticas de 
visitantes dos 

museus, 
palácios e 

monumentos 
dependentes 

da DGPC e 
produção da 

correspondente 
informação 

Tratamento da informação e 
elaboração de relatórios de 
estatística de visitantes dos 

museus, palácios e 
monumentos da DGPC; 

Fornecimento de informação 
regular à Direção da DGPC; 
Elaboração de relatório de 
estatística de visitantes do 

Dia Internacional de Museus 
e da Noite dos Museus 

Apresentaçã
o de 

relatórios 
anuais, 

trimestrais e 
ocasionais 

museus, palácios e 
monumentos 
tutelados pela 

DGPC 

1 CD, 1 TS (em 
articulação com 
outrso serviços 

da DGPC) 

custos 
internos   

   

Atualização da 
informação 

sobre receitas 
de bilheteira 
dos museus, 

palácios e 
monumentos 
dependentes 

da DGPC 

Tratamento da informação 
relativa a receita de 

bilheteira dos museus, 
palácios e monumentos da 

DGPC; 
Produção da correspondente  

informação 

Elaboração 
de relatório 

anual a 
apresentar 
em janeiro 

de 2015 

museus, palácios e 
monumentos 
tutelados pela 

DGPC 

1 CD, 1 TS (em 
articulação com 
outrso serviços 

da DGPC) 

custos 
internos   
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Análise das 
reclamações 

dos visitantes 
dos museus e 
palácios DGPC 

Compilação, análise e 
tratamento de informação 

para produção de relatórios 
sobre as reclamações dos 
visitantes dos museus e 

palácios da DGPC 

elaboração 
de relatório 

anual a 
apresentar 
em janeiro 

de 2015 

museus e palácios 
tutelados pela 

DGPC 
1 CD, 1 TS 

custos 
internos   

   

Articulação 
com outras 

entidades para 
manutenção e 

alimentação de 
bases de dados 
sobre museus e 

estatísticas 
culturais 

Resposta aos pedidos de 
parceiros institucionais à 

DGPC para fornecimento de 
informação sobre 

estatísticas e participação 
em inquéritos sobre museus 

da DGPC e da RPM 

resposta em 
tempo útil 

INE, GEPAC, outras 
entidades 

1 CD, 1 TS 
custos 

internos   

   

Pareceres sobre 
projetos de 

criação e fusão 
de museus 

Emissão de pareceres 
técnicos sobre projetos de 
criação e fusão de Museus 

resposta em 
tempo útil 

Gabinete do 
Secretário de 

Estado da Cultura, 
entidades de tutela 

1 DS, 1 CD 

custos 
internos 

incluindo 
deslocação e 

ajudas de 
custo 
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Pareceres sobre 
a concessão de 

apoios 
financeiros pela 
administração 

central do 
Estado 

destinados à 
criação e 

qualificação de 
museus 

Emissão de pareceres 
técnicos sobre a concessão 

de apoios financeiros à 
qualificação e criação de 

Museus 

resposta em 
tempo útil 

Gabinete do 
Secretário de 

Estado da Cultura, 
GEPAC, Câmaras 

Municipais, 
Direções Regionais 

da Cultura, 
Comissões de 

Coordenação e 
Desenvolvimento 
Regional, outras 

entidades 

1 DS, 1 CD 

custos 
internos 

incluindo 
deslocação e 

ajudas de 
custo 

  

   

Pareceres sobre 
o interesse 
cultural de 

atividades ou 
sobre a 

utilidade 
pública de 

entidades com 
intervenção no 
setor do DMCC 

Emissão de pareceres 
técnicos sobre o interesse 

cultural de projetos ou 
entidades para efeitos de 

benefícios fiscais /mecenato 
cultural 

resposta em 
tempo útil 

Gabinete do SEC, 
GEPAC 

1 DS, 1 CD, TS 
custos 

internos   

   

Acompanhame
nto e apoio aos 

museus e 
palácios 

tutelados pela 
DGPC 

Acompanhar as atividades 
dos Museus e Palácios 

dependentes e dar apoio ou 
encaminhamento aos 
pedidos dos serviços 

dependentes 

resposta em 
tempo útil 

museus e palácios 
tutelados pela 

DGPC 
1 DS, 1 CD, TS, AT 

custos 
internos   
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Articulação de 
atividades com 

as Direções 
Regionais da 

Cultura 

Articulação de atividades e 
apoio técnico às Direções 
Regionais da Cultura em 

matérias relacionadas com a 
museologia 

resposta em 
tempo útil 

Direções Regionais 
da Cultura; o 
Gabinete do 
Secretário de 

Estado da Cultura 

1 DS, 1 CD, TS, AT 
custos 

internos   

   

Internacionaliza
ção e 

Articulação 
com 

instituições 
estrangeiras  

(SGME, IBRAM, 
Ibermuseus, 
Nemo, etc) 

Participação em reuniões, 
resposta a propostas de 
colaboração, difusão de 

iniciativas, estabelecimento 
de parcerias no âmbito do 
estudo e investigação das 

coleções dos museus 
dependentes da DGPC 

resposta em 
tempo útil 

Instituições 
internacionais 

1 DS, 1 CD, TS 10.000,00 € OF  

   

Resposta a 
expediente de 

natureza e 
origem variada, 
no âmbito das 

competências e 
atribuições do 
DMCC/DMC e 

da DGPC 

Análise e resposta a 
expediente de natureza e 

origem variada, no âmbito 
das competências e 

atribuições do DMCC/DMC e 
da DGPC 

resposta em 
tempo útil 

entidades diversas 1 DS, 1 CD, TS, AT 
custos 

internos   
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"A Minha 
escola adota 

um museu, um 
palácio, um 

monumento…" 

Iniciativa conjunta da DGPC 
e da DGE, o concurso 

iniciado em 2005 pretende 
estimular a ligação dos 

alunos com o património 
através da execução de 

trabalhos criativos nas áreas 
de artes visuais, escrita, 

artes performativas , 
fotografia e multimédia. 

Realização 
do concurso 

e da 
exposição 

DGE, Direção-Geral 
Educação 

TS ( 2 DMCC; 1 
DEPOF ) , AT ( 1 

DMCC ) 
3.000,00 € 

OF e 
Mecenato 

Montage
m, design 

para 
diplomas, 
cartões,  
tabelas, 
telão , 

execução 
do 

material 
museográf

ico, 
prémios, 

deslocaçõ
es e 

ajudas de 
custo 

   

Itinerância da 
exposição " A 
minha escola 

adota um 
museu, um 
palácio, um 

monumento…" 

Itinerância da exposição em 
museus da rpm, distribuidos 
geograficamente de forma a 

passar testemunho da 
iniciativa na comunidade 

escolar e museológica 

Realização 
da 

itinerância 
da 

exposição 

Direções Regionais 
de Cultura; Câmaras 

Municipais 

TS ( 2 DMCC; 1 
DEPOF ) , AT ( 1 

DMCC ) 
1.000,00 € OF 

deslocaçõ
es e 

materiais 

   

"As artes 
visuais no 

ensino 
secundário" 

No âmbito do protocolo com 
a DGE 

Realização 
da 

exposição 

DGE, Direção-Geral 
Educação 

TS ( 2 DMCC; 1 
DEPOF ) , AT ( 1 

DMCC ) 

Custos 
internos 

(deslocações 
e ajudas de 

custo) 
 
 

OF 
 



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

53 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização 

Nota introdutória 
São objetivos centrais, desta unidade orgânica, o desenvolvimento do conjunto de ações técnicas e administrativas relacionadas com a operacionalização e cumprimento das competências 
que lhe foram atribuídas no âmbito do artigo 4º da portaria 223/2012 de 24 de Julho, tendo por referencial o plano de atividades anual, bem como os objetivos operacionais inscritos no 
QUAR, diretamente relacionados com as atribuições do Departamento. 
Considerando tratar-se de uma fase de organização e arranque de uma nova unidade orgânica, englobada numa nova estrutura (DGPC), será, neste período, e não depreciando as restantes 
competências atribuídas ao DEPOF, dado particular enfoque aos seguintes objetivos: 
- Diagnosticar e monitorizar periodicamente o estado de conservação do conjunto de imóveis afetos; 
- Realizar intervenções de manutenção, salvaguarda e valorização nos imóveis afetos, tendo por referencial o plano de atividades anual e de acordo com as disponibilidades orçamentais; 
- Programar e dar sequência, no âmbito das competências da unidade orgânica, a candidaturas a fundos que viabilizem a intervenção nos imóveis afetos; 
- Estruturar o departamento e a equipa de trabalho, reforçando a partilha de informação/ boas práticas e comunicação interna, através, entre outras ações, da realização de sessões de 
sensibilização e formação, abordando temas diretamente relacionados com as competências da unidade orgânica; 
- Atualizar e validar os planos de segurança interno nos imóveis afetos, dando prioridade aos imóveis inscritos na lista do Património Mundial e os que registem maior número de visitantes/ 
utilizadores; 
O Laboratório de Arqueociências (LARC) encontra-se afeto ao Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização (DEPOF). Tem como missão desenvolver e promover estudos no 
âmbito das Arqueociências, combinando diversas áreas disciplinares dedicadas ao estudo do Passado (Paleobotânica; Zooarqueologia; Tecnologia Lítica; Geoarqueologia e Bioantropologia). 
Os restos materiais recuperados em contexto arqueológico (de natureza orgânica e inorgânica) constituem o principal objeto de estudo dos investigadores do LARC. A par do 
desenvolvimento e / ou participação em projetos de investigação nacionais e internacionais, da realização de estágios e de programas de cooperação intra e inter institucional, o LARC 
desenvolve ainda ferramentas de investigação que servem de suporte ao conhecimento arqueológico. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Monumentos e imóveis afetos ou a intervencionar 
      

   
Museu Nacional de Etnologia-Renovação do 

sistema de AVAC (1ª fase)    
180.000,00 € PIDDAC 

 

   
Museu Grão vasco-Reformulação do sistema de 

climatização do piso 3    
75.000,00 € PIDDAC 

 

   
Museu do Chiado-Reparação do sistema de 

AVAC (2ª fase)    
100.000,00 € PIDDAC 
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Museu Nacional Soares dos Reis-Reparação de 

caixilharias exteriores e portas corta-fogo    
11.000,00 € PIDDAC 

 

   
Museu Nacional de Arte Antiga-Reparações 

urgentes em fachadas e caixilharias    
54.000,00 € PIDDAC 

 

   
Museu Nacional de Arte Antiga - Obras de 

valorização da exposição permanente    
60.000,00 € PIDDAC 

 

   
Museu Nacional de Arte Antiga - Coberturas 

   
16.000,00 € 

10% 
(PIDDAC) 

de 
candidatu

ra ao 
Fundo de 
Salvaguar
da. Total: 
160.000 € 

 

   
Museu Nacional Machado de Castro - 

Coberturas da Igreja de Almedina    
15.000,00 € 

10% 
(PIDDAC) 

de 
candidatu

ra ao 
Fundo de 
Salvaguar
da. Total: 
150.000 € 

 

   
Museu Nacional do Azulejo-Substituição de 

caixilharias exteriores    
20.000,00 € PIDDAC 
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Museu Nacional do Azulejo - Intervenções nas 

coberturas    
150.000,00 € 

Fundo de 
Salvaguar

da 
 

   
Museu Grão Vasco-Revisao das caixilharias das 

janelas da fachada norte    
10.000,00 € PIDDAC 

 

   
Museu Nacional do Traje-Recuperação de 

fachadas, vãos e coberturas (2ª fase)    
60.000,00 € PIDDAC 

 

   

Museu Nacional do Traje-Recuperação de 
estruturas e sistemas em risco eminente de 

colapso (Pq Monteiro-Mor) (1ª fase) 
   

15.000,00 € PIDDAC 
 

   
Palácio Nacional de Mafra-Escoramentos de 
estruturas e de sinos nas tores norte e sul    

34.000,00 € PIDDAC 
 

   
Palácio Nacional de Mafra - Carrilhões 

   
100.000,00 € PIDDAC 

 

   
Casa-Museu Fernando de Castro-Remodelação 

das infraestruturas elétricas    
10.000,00 € PIDDAC 

 

   
Museu Nacional de Arte Antiga-substituição do 

monta-cargas    
75.000,00 € PIDDAC 

 

   
Museu Nacional do Teatro-Modernização do 

elevador    
3.000,00 € PIDDAC 

 

   
Museu Nacional do Traje-

Reparação/substituição do elevador    
30.000,00 € PIDDAC 

 

   
Laboratório José de Figueiredo-Remodelação 

do monta-cargas    
35.000,00 € PIDDAC 
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Museu do Chiado - Intervenção para abertura 

de novas áreas    
100.000,00 € PIDDAC 

 

   
Sé de Lisboa-Impermeabilização de terraços e 

coberturas    
10.000,00 € PIDDAC 

 

   
Panteão Nacional-Requalificação de espaços 

para alargamento do circuito de visita    
25.000,00 € PIDDAC 

 

   
Panteão Nacional-Remodelação da rede 

elétrica (1ª fase)    
45.000,00 € PIDDAC 

 

   

Mosteiro de Alcobaça-Recuperação de 
coberturas e vãos nas áreas correspondentes 

ao antigo asilo 
   

50.000,00 € PIDDAC 
 

   
Convento de Cristo- Recuperação da cobertura 

da sala dos cavaleiros    
75.000,00 € PIDDAC 

 

   
Igreja da Atalaia-Correções no sistema de 

drenagem de águas pluviais    
5.000,00 € PIDDAC 

 

   
FA-Reparações em guardas na Torre de 

Menagem e renovação do quadro elétrico    
5.000,00 € PIDDAC 

 

   
Villa Lusitano-Romana-Trabalhos urgentes 

(infiltrações)    
15.000,00 € PIDDAC 

 

   

Igreja da Atalaia-Remodelação das instalações 
elétricas/sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (1ª fase) 
   

10.000,00 € PIDDAC 
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Igreja Matriz da Golegã-Remodelação das 
instalações elétricas/sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas (1ª fase) 

   
10.000,00 € PIDDAC 

 

   
Mosteiro da Batalha-Remodelação das 

instalações elétricas (1ª fase)    
50.000,00 € PIDDAC 

 

   
Mosteiro da Batalha - 2ª fase dos elementos 

pétreos de revestimento 
   90.000,00 € PIDDAC  

   
Convento de Cristo-Remodelação das 

instalações elétricas (ligação de novo PT)    
50.000,00 € PIDDAC 

 

   

Laboratório José de Figueiredo-Adaptação de 
espaços para instalação de laboratórios 

existentes no Palacete Pombal 
   

175.500,00 € 
10% 

PIDDAC+F
RCP 

 

   

Palácio Nacional da Ajuda-Recuperação de 
fachadas, coberturas, vãos e requalificação de 

uso público 
   

787.500,00 € FRPC  

   
Xabregas-Adaptação de armazenagem para 

instalação de laboratórios CNANS e LARC    
39.000,00 € 

10% 
PIDDAC+ 

FRCP 
 

   
Museu Nacional dos Coches-Reabilitação das 

coberturas    
370.500,00 € 

PIDDAC+ 
FRCP 

 

   
Coordenação de segurança e saúde em fase de 

obra    
10.775,00 € PIDDAC 

 

   
Estudos e projetos 

   
10.000,00 € PIDDAC 
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DEPOF/DEOF - Equipamento de monitorização; 
software de CAD e planeamento/gestão de 

projetos 
   

15.000,00 € OF 
 

   
Formação de equipas de primeira intervenção 

segurança nos imóveis afetos a DGPC    
15.000,00 € OF 

 

 

Requalificação da 
Igreja de Santa 

Clara em Santarém 
 

Apoio técnico e coordenação de segurança 
(drenagem periférica, rebocos e redes elétricas)    

242,502,00 € 
PIDDAC + 

QREN-
INAlentej 

 

   
Empreitadas  (drenagem periférica, rebocos e 

redes elétricas)     

 

Produção de 
conteúdos e 

apetrechamento na 
Região Centro 

     
329.297,00 € 

PIDDAC+
QREN-

POCentro 
 

 
Requalificação da 
Sé de Santarém  

Acompanhamento técnico e transferência de 
verba    

22.507,00 € PIDDAC 
 

 
Intervenções com apoio mecenático 

      

   
Palácio Nacional de Mafra_restauro dos 

carrilhões (WMF)    
1.800.000,00 

€ 
Mecenato 

 

   
Mosteiro dos Jerónimos_Restauro das 

abóbadas da igreja - 2ª fase (ACP+WWF)    
100.000,00 € Mecenato 

 

   

Museu Nacional do Azulejo_Sala D. Manuel - 
restauro de teto e painéis de azulejos, 
adaptação espaço interpretativo (BCP) 

   
80.000,00 € 

  



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

59 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

   
Museu Nacional de Arte Antiga - Capela das 

Albertas    
230.000,00 € WWF 

 

 
Apoio a SEC e outras entidades 

      

   

Apoio técnico solicitado por entidades 
relativamente a intervenções em património 
classificado integrado na NUTII, Lisboa e Vale 
do Tejo - visitas aos imóveis, elaboração de 
relatórios/ pareceres, cadernos de encargos 

      

   

Participação em júris – concursos relativos a 
intervenções em património classificado 
integrado na NUTII, Lisboa e Vale do Tejo 

      

   
Apoio técnico a direção e aos diversos 

departamentos da DGPC       

   

Apoio técnico aos projetos de conservação, 
recuperação, restauro, reabilitação e 

valorização, desenvolvidos em património 
cultural arquitetónico e arqueológico e 

respetivas zonas de 
proteção, integrados na circunscrição territorial 

da NUTS II de Lisboa e Vale do Tejo; 

      

   

Elaborar plano de intervenção nos imóveis 
afetos à DGPC; relativo a acessibilidade e 

mobilidade 
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Elaborar plano de atualização e implementação 
dos planos de segurança interno e planos de 
conservação preventiva nos imóveis afetos à 

DGPC; 
      

   
Formação de equipas de primeira intervenção 

nos imóveis afetos a DGPC       

   

Partilha dos arquivos documentais com as 
DRC’s relativamente aos imóveis afetos ao ex-

IMC e ex-DRCLVT 
      

   
Ciclo de conferências técnicas DEPOF (12 

sessões)       

   
Identificar, programar e fiscalizar intervenções 

nos imóveis afetos à DGPC;       

 
DEPOF_Laboratório de Arqueociências 

      

   
DEPOF_Laboratório de Arqueociências - 

Equipamento de apoio laboratorial       
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Requalificação da atividade arqueológica 
através da promoção e do desenvolvimento de 
estudos interdisciplinares nas diversas áreas de 

atuação dos investigadores do LARC, 
assegurando e cumprindo, paralelamente, com 

o programa de Apoio à Comunidade 
Arqueológica Nacional (Concurso 

Arqueociências); 

      

   

Dotar a comunidade científica de infra-
estruturas de apoio à investigação 

arqueológica; 
      

   

Cooperar nas iniciativas do Consórcio NatCol 
(CONSÓRCIO NACIONAL PARA A VALORIZAÇÃO 
E USO CIENTIFICO DAS COLEÇÕES DE HISTÓRIA 

NATURAL); 
      

   
Atualização do Inventário da Osteoteca, 

Palinoteca e Carpoteca.       

   

Implementar e gerir os processos que 
decorrem no âmbito dos Projetos de 

Investigação Plurianual de Arqueologia (PIPA's), 
em articulação com o Departamento de Bens 

Culturais. 

      

   
Apoiar e promover o ensino e a divulgação das 

Arqueociências;       

   

Avaliação, no terreno, de situações decorrentes 
da prática arqueológica e respetiva emissão de 

pareceres; 
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Divulgação das investigações realizadas pelos 
membros do LARC para o grande público, em 

encontros científicos nacionais e internacionais 
e em revistas da especialidade; 

      

   

Colaborar com o DBC e o DEPOF através da 
emissão de pareceres e da avaliação de 

situações 
      

 
Contratos de Assistência Técnica e Manutenção em imóveis, instalações e 

equipamentos       

  
Anu
al 

Manutenção de coberturas, vãos e fachadas e 
caixilharias exteriores    

200.000,00 € OF 
 

  
Anu
al 

Manutenção das Instalações, equipamentos e 
sistemas de águas e esgotos    

25.000,00 € OF 
 

  
Anu
al 

Manutenção das instalações equipamentos e 
sistemas elétricas (incl. PT’s e grupos 

geradores) 
   

100.000,00 € OF 
 

  
Anu
al 

Manutenção das instalações, equipamentos e 
sist. de aquecimento, ventilação e ar 

condicionado (AVAC) 
   

50.000,00 € OF 
 

  
Anu
al 

Manutenção de instalações, equipamentos e 
sistemas a gás    

7.500,00 € OF 
 

  
Anu
al 

Manutenção das instalações, equipamentos e 
sistemas de transporte de pessoas e cargas    

50.000,00 € OF 
 

  
Anu Manutenção dos espaços verdes 

   
100.000,00 € OF 
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al 

  
Anu
al 

Manutenção dos sistemas de gestão técnica 
centralizada, segurança e segurança integrada    

75.000,00 € OF 
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Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo 
PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 
Projeto 1 

 

Acompanhame
nto do projeto 
de conservação 
e restauro do 

retábulo 
flamengo do 

altar- mor da Sé 
do Funchal 

Coordenação científica e 
técnica do projeto 

Coordenaçã
o científica 

e técnica do 
projeto 

WMF-P /World 
Monuments Found 

Portugal, 
DRCA/Direção 

Regional de 
Assuntos Culturais 
da Madeira e DGPC 

2 TS do 
Laboratório José 

de 
Figueiredo;acom
panhamento da 

execução 
financeira por TS 

do DPGC 

5.083,00 € WMF-P 
 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

 
PLANEAMENTO 

 
Elaboração de Candidaturas  a fundos 

comunitários para o septémio 2014/2020  

DGPC/Autarquias/T
urismo/Outras 

entidades/CCDRs 
2 

   

   
Acompanhamento das candidaturas ao QREN 

2007/2013 que se prolonguem para 2014  

DGPC/Autarquias/T
urismo/Outras 

entidades/CCDRs 
2 

   

   
Elaboração de relatórios, pedidos de reembolso 

e de reprogramação de candidaturas  
DGPC(Serviços 

Centrais)/CCDRs 
2 

   

   
Monitorização do QUAR 2014 

 
DGPC 1 

   

   
Elaboração dos Relatórios trimestrais de 

execução de 2014  
DGPC(Serviços 

Centrais) 
2 
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Elaboração da proposta de Orçamento para 

2015  
DGPC 2 

   

   
Elaboração do Plano de Atividades para 2015 

 
DGPC 2 

   

   
Elaboração do QUAR 2015 

 
DGPC 1 

   

 
RECURSOS 
HUMANOS  

Monitorização relativa ao biénio 2013/2014, da 
avaliação de desempenho dos trabalhadores da 

DGPC 
 

DGPC 3 
   

   
Conclusão dos cadastros de pessoal e envio dos 
respetivos processos individuais para as DRCs  

DGPC+DRC's 5 
   

   
Procedimentos concursais visando eventual 

integração no mapa de pessoal da DGPC  
DGPC 3 

   

   

Procedimentos concursais de recrutamento e 
seleção de dirigentes intermédios de 1º. e 2º. 

níveis para os serviços centrais e serviços 
dependentes da DGPC 

 

DGPC / Entidades 
designadas para 

integrarem os juris 
3 

   

   
Atualização da base de dados do SRH, visando a 

sua utilização como instrumento de gestão  
DGPC 5 

   



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

66 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

   

Atualização da base de dados dos recursos 
humanos da DGPC para efeitos de Balanço 

Social,carregamento no SIOE, informação sobre 
número de efetivos e respetivos encargos, 

pessoal em vias de aposentação e necessidades 
de recrutamento,alterações de posicionamento 

remuneratório,etc. 

 
DGPC 8 

   

   
Continuação do levantamento dos perfis de 

competência dos recursos humanos da DGPC  
DGPC(Serviços 

Centrais) 
4 

   

   
Elaboração e execução do Plano Anual de 

Formação dos RH da DGPC  

DGPC/ Entidades 
que venham a 

desempenhar as 
funções da ex- SG 
do ex- MC, do ex- 

INA, Empresa 
Significado ou outra 

2 
   

   

Reorganização do arquivo da DRHEA(incluindo 
reorganização do espaço físico e procedimentos 

de gestão documental) 
 

DGPC (Serviços 
Centrais) 

5 
   

   
Definição de procedimentos e normas relativas 

a matérias da DRHEA  
DGPC (Serviços 

Centrais) 
2 

   

   
Gestão de CEI-Contratos Emprego Inserção 

 
DGPC/IEFP 2 

   

   
Emissão de cartões de identificação dos 

trabalhadores da DGPC  
DGPC( Serviços 

Centrais) 
2 
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Elaboração de Regulamento de horário de 

trabalho  
DGPC (Serviços 

Centrais) 
1 

   

   
Implementação das medidas que vierem a 

resultar da Reforma da Administração Pública  

DGPC (Serviços 
Centrais)/Tutela/PC

M 
6 

   

   

Elaboração e implementação de projeto de 
apoio aos trabalhadores da DGPC, visando 
orientação psicológica e socio-económica 

 
DGPC (Serviços 

Centrais) 
3 

   

 
PATRIMÓNIO 

 

Organização de procedimentos e celebração de 
contratos,de aquisição de bens e serviços e 

empreitadas de obras públicas, diretamente 
pela DGPC ou através da UMC da PCM. 

 
DGPC(Serviços 
Centrais)/PCM 

3 
   

   
Lançamento de procedimentos através das 

plataformas de contratação  
DGPC(Serviços 
Centrais)/PCM 

3 
   

   
Gestão do parque de viaturas 

 
DGPC/ESPAP 1 

   

   
Atualização permanente do inventário da DGPC 

 
DGPC/ESPAP 3 

   

   
Reporte de dados relativos à 

contratação(pareceres prévios e genéricos)  
DGPC /DGAEP 3 
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Reporte de dados no portal dos contratos 

públicos  

DGPC(Serviços 
Centrais)/Imprensa 

Nacional 
3 

   

   
Receção das requisições dos serviços e 

fornecimento de stocks  
DGPC/ESPAP 1 

   

   
Controle de stocks através de análise ABC 

 
DGPC(Serviços 

Centrais) 
1 

   

   
Elaboração de propostas sujeitas a parecer de 

MEF(pedidos de exceção)  
DGPC/ESPAP 3 

   

   
Conferência de faturas e guias de entrega 

 
DGPC/ESPAP 2 

   

   

Análise do cumprimento das formalidades 
legais nos processos submetidos a 

processamento de despesa 
 

DGPC 3 
   

   
Emissão/envio de requisiçoes oficiais a 

fornecedores  
DGPC/Empresas 3 

   

   
Receção e conferência dos materiais 

 
DGPC 1 

   

   
Entrega dos materiais aos serviços requisitantes 

 
DGPC 1 

   

   
Elaboração de contratos e protocolos sobre 

fornecimentos  
DGPC 3 

   

   

Apoio às diversas solicitações, de caráter 
logístico, dos serviços centrais e serviços 

dependentes da DGPC 
 

DGPC 3 
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GESTÃO E 

CONTROLO  
Elaboração e prestação da conta de gerência da 

DGPC  
DGPC(Serviços 

Centrais)/ESPAP     

   
Reportes mensais para a DGO e outras 

entidades  
DGPC(Serviços 

Centrais)     

   
Reportes trimestrais para a DGO e outras 

entidades  
DGPC(Serviços 

Centrais)     

   

Análise do cumprimento das formalidades 
legais nos processos submetidos a 

processamento de despesa 
 

DGPC(Serviços 
Centrais)     

   
Assegurar o registo da receita dos serviços 

centrais e serviços dependentes  
DGPC 

    

   
Tratamento da documentação da receita 

 
DGPC(Serviços 

Centrais)     

   
Tratamento da documentação do IVA 

 
DGPC(Serviços 

Centrais)     

   
Elaboração dos PLC(Pedidos de Libertação de 

Créditos)  
DGPC(Serviços 

Centrais)     

   
Constituição e reconstituição dos Fundos de 

Maneio  
DGPC(Serviços 

Centrais)     
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Assegurar o registo do processamento  da 

despesa e pagamento da mesma em tempo útil  
DGPC(Serviços 

Centrais)/ESPAP     

   
Elaboração das propostas de alterações 

orçamentais ao Orçamento de 2014  
DGPC(Serviços 

Centrais)     

   
Preparação e elaboração da proposta de 

Orçamento para 2015  
DGPC 

    

 
Aquisição de Bens e 

Equipamentos          

   LJF       

   
Aquisição de 

equipamentos 

Equipar o Laboratorio 
analitico /Conservação e 

Restauro de meios técnicos 
   

75.000,00 € PIDDAC 
 

   
Aquisições de 
consumíveis 

Adquirir 
materiais/consumíveis 

Prover o LJF 
com meios 

para 
proceder às 
intervençõe
s de c-r dos 

bens 
culturais 

móveis de 
museus, 

palácios e 
monumento

s da DGPC 

  
125.000,00 € OF 
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   Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém       

   
Aquisição de mobiliário para os serviços 

administrativos    
2.750,00 € OF 

 

   Museu dos Coches       

   

Organização 
dos Acervos 

fonográfico e 
documental e 

respetivo 
reacondiciona

mento nas 
reservas 

Continuação da organização 
dos acervos fonográfico e 
documental, garantindo o 
desenvolvimento de listas 

discriminativas para os vários 
conjuntos incorporados, a 
numeração e marcação de 

todos os fonogramas / 
documentos e o seu 

reacondicionamento em 
reserva 

Entre 5000 
e 7500 

fonogramas 
/ 

documento
s registados 
até 31-12-

2014. 
Aquisição 

de material 
para 

reacondicio
namento de 
fonogramas 

/ 
documento

s 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGPC/MC 
 

2.500,00 € OF 
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   Museu Monográfico de Conímbriga       

   

Mobiliário e 
equipamento 

de 
contentorizaçã

o da reserva 

Remodelação do mobiliário 
da reserva, com adaptação 

dos contentores, de maneira 
a adequar o espaço 

contentorizado disponível às 
necessidades de 

armazenamento de material. 

Instalar 55 
módulos de 
estantes, de 
acordo com 
o plano de 

intervenção 
elaborado; 

modificar as 
condições 

de 
armazenage

m do 
material 
com 750 

novos 
contentores

. 

DGPC/MMC 
 

19.000,00 € OF 

Estantes: 
8000€; 

contentor
es: 

11000€. 

   Museu Nacional do Traje       

   
Máquina fotográfica. 

1 máquina e 
estojo 

MNT                                                                       
Serviços Centrais / 

Dep. de Gestão 
 

350,00 € OF 
 

   
Projetor de luz contínua. 2 projetores 

  
130,00 € OF 

 

   
Cubelite. 1 cubelite 

  
650,00 € OF 

 

   
Material de marcação -  tyvek acid-free. 

1.000 
unidades   

310,00 € OF 
 

   
Etiquetas de ourives. 

1.000 
unidades   

15,00 € OF 
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Impressão e fornecimento de Livro de registo 
de entrada de peças (33x31x3, 206 pp., layout 

próprio). 
1 unidade 

  
100,00 € OF 

 

   
Pastas de arquivo definitivo (Ambar Basic Black, 

240x215x80 mm). 
5 unidades 

  
25,00 € OF 

 

   
Luvas para manuseamento das peças (algodão, 

tamanho M, ref. 837-717M). 
12 pares 

  
27,00 € OF 

 

   
Material de acondicionamento de peças - mini-

grip. 
2 

embalagens   
27,00 € OF 

 

   
Material de acondicionamento de peças - tissue 

acid-free (17 gr., 750x1000 mm). 
2.000 

unidades   
390,00 € OF 

 

   
Vestuário de trabalho 

Manter a 
imagem da 
organização 
no vestuário 
de trabalho 
da equipa 

de 
vigilância. 

MNT                                                                       
Serviços Centrais / 

Dep. de Gestão 
 

1.950,00 € OF 
 

   
Vestuário de proteção (Museu Nacional do 

Traje) 

Manter a 
imagem da 
organização 
no vestuário 
de trabalho 
da equipa 

operacional 
do parque. 

 
 

MNT                                                                       
Serviços Centrais / 

Dep. de Gestão 
 

500,00 € OF 
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Manutenção 

        

   Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém       

   

Trabalhos de limpeza e manutenção dos 
telhados, terraços,canais de drenagem e 

gárgulas do MJ 

Efectuar 2 
limpezas 
sazonais 

DGPC/MJ 
Empresa do 

ramo 
5.000,00 € OF 

 

   
Trabalhos de manutenção e reparação das i.s. 

do MJ 

Reparações 
pontuais/an

o 
DGPC/MJ 

Empresa do 
ramo 

5.000,00 € OF 
 

   
Jardim do Claustro 

Aquisição 
de 1 corta-

relvas 
elétrico c/ 

saco 
p/recolha 

dos 
resíduos 

DGPC/MJ 
 

500,00 € OF 
 

   Museu Nacional do Traje       

   
Desinfestação e 

desratização 
Manutenção do edifício 

principal 
Contrato 

ativo 
DGPC/MNT 1 890,00 € OF 

 

   

Manutenção 
dos têxteis em 

uso. 

Manutenção do edifício 
principal 

Manter as 
condições 
de higiene 
dos têxteis 

em uso. 

DGPC/MNT 2 60,00 € OF 
 

   
Executar as 
rotinas de 

Manutenção do parque 
Manter o 

parque 
DGPC/MNT 4 400,00 € OF 
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limpeza e 
manutenção no 
jardim histórico 

capaz de 
acolher o 
público. 

   

Executar o 
plano de 

reconversão 
dos canteiros 
no roseiral. 

Manutenção do parque 

Manter o 
parque 

capaz de 
acolher o 
público. 

DGPC/MNT 4 500,00 € OF 
 

   

Executar as 
rotinas de 
limpeza e 

manutenção  
das matas, 
prados e 
pomar. 

Manutenção do parque 

Manter o 
parque 

capaz de 
acolher o 
público. 

DGPC/MNT 4 700,00 € OF 
 

   

Executar as 
rotinas de 
limpeza de 
caminhos e 

equipamentos 
do público. 

Manutenção do parque 

Manter o 
parque 

capaz de 
acolher o 
público. 

DGPC/MNT 4 200,00 € OF 
 

   

Executar as 
rotinas de 
limpeza e 

manutenção 
das estruturas 

construídas 
e/ou associadas 
ao sist de rega. 

Manutenção do parque 

Manter o 
parque 

capaz de 
acolher o 
público. 

DGPC/MNT 4 3.600,00 € OF 
 

   

Gestão de 
resíduos 
lenhosos 

Manutenção do parque 

Manter o 
parque capaz 
de acolher o 

público. 

DGPC/MNT 4 1.500,00 € OF 
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Funcionamento 
e manutenção 
do parque de 

máquinas. 

Manutenção do parque 

Manter o 
parque 

capaz de 
acolher o 
público. 

DGPC/MNT 4 1.800,00 € OF 
 

   

Executar o 
plano de 

instalação e 
manutenção do 

jardim de 
cheiros. 

Manutenção do parque 
Criar um 

novo polo 
de atração. 

DGPC/MNT 4 1.300,00 € OF 
 

 
Segurança 

        
   Museu Nacional do Traje       

   

Freq de com 
dos rádios-

móveis. 

Atribuição de frequência 
pela ANACOM.  

DGPC/MNT 1 75,00 € OF 
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DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

I.NOTA INTRODUTÓRIA 
A DDCI – Divisão de Documentação, Comunicação e Informática – na dependência direta da Direção da DGPC, agrega um conjunto de competências diversificado, competindo-lhe gerir 
processos e projetos de áreas bastante distintas e sem afinidade funcional: Comunicação, Bibliotecas e Arquivos, Arquivo Fotográfico e Informática; a DDCI encontra-se organizada em 4 
áreas – Comunicação, Documentação, Arquivo de Documentação Fotográfica e Informática Documentação, e encontra-se distribuída fisicamente por 5 locais distintos, contando com 37 
colaboradores. 
II.OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 
Área de Comunicação: 
Tratando-se a comunicação no contexto da DGPC de um conjunto de ações que tendem a promover o património cultural junto dos cidadãos em geral e dos profissionais relacionados com 
esta área, de uma forma articulada, procura-se  estreitar, numa estratégia transversal, a cultura / património e sociedade, transmitindo programa e coerência. Uma estratégia transversal  
neste domínio passa por capitalizar os recursos técnicos e humanos existentes nos serviços da DGPC,  fomentar o trabalho em rede dos diversos serviços da DGPC no âmbito da difusão,  
criar parcerias com entidades públicas ou privadas para a difusão do património cultural,  captar financiamentos para a promoção do património cultural ou de ações específicas a 
desenvolver na área,  fomentar ações de largo espectro na sociedade, envolvendo públicos mais jovens ou seniores, estimulando o voluntariado para a salvaguarda e preservação ativa do 
património cultural. 
Área de Documentação: 
As atividades propostas para esta área visam responder a necessidades prementes de organização sistemática da área do Arquivo administrativo, a prosseguir o projeto de bases de dados 
de conservação e restauro “restauro.pt” e a criar as condições técnicas para a estruturação de um a rede de bibliotecas da DGPC. 
A fusão das três entidades que deram origem à DGPC tem uma implicação natural na área da documentação administrativa: a necessidade de criar um novo sistema de Arquivo que permita 
uma gestão eficiente deste tipo de documentação, tendo como orientador um Plano de Classificação que responda à missão, competências, unidades orgânicas e processos em 
desenvolvimento e a desenvolver no âmbito da DGPC. 
Impõe-se promover uma análise sistemática da documentação acumulada no exercício de funções pela ex-DRCLVT, IGESPAR e IMC, uma avaliação – em respeito da legislação em vigor – dos 
períodos de vida de cada série, processo e documento, o desenho de uma proposta de gestão da documentação a manter e respetivos prazos de vida ativa, a eliminar e respetivos autos de 
eliminação, devendo este trabalho culminar com a elaboração de uma proposta de Portaria de Gestão de Documentos da DGPC. 
O IPCR e, posteriormente, o IMC, desenvolveram um projeto de gestão da documentação técnica de arquivo de conservação e restauro que contou, numa primeira fase com financiamento 
europeu, viabilizada através do POC. Este financiamento concretizou-se, nomeadamente, na aquisição de uma aplicação informática para tratamento e disponibilização pública dos cerca de 
20.000 relatórios que constituem este Arquivo,  verificando-se necessidade de corrigir alguns erros e insuficiências e dotar o sistema, nomeadamente no que diz respeito à pesquisa remota 
via Internet, de mais funcionalidades. 
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Um dos objetivos fundamentais da Rede de Bibliotecas dos Museus e do Património, envolvendo as 3 bibliotecas temáticas gerais da DGPC – Arqueologia, Conservação e Museus, e 
Património Arquitetónico – e as bibliotecas de museus, monumentos e palácios, é a estruturação de um catálogo coletivo destes serviços de documentação e a viabilização de uma gestão 
partilhada de recursos técnicos e humanos, visando o desenvolvimento e potenciação dos recursos informacionais existentes. 
Arquivo de Documentação Fotográfica: 
O Arquivo de Documentação Fotográfica elaborou ao longo dos últimos dois anos uma reestruturação dos seus serviços nas várias áreas da sua atuação. Consolidou e estabilizou os critérios 
técnicos e profissionais da sua atividade, otimizando todo o seu serviço público, quer em relação às exigências dos Serviços Centrais, dos Museus e Palácios dependentes, assim como face às 
inúmeras solicitações externas. 
Apontam-se como objetivos essenciais do ADF responder de forma eficaz ao fornecimento de imagens quer interna quer externamente e garantir a conservação e o tratamento dos espólios 
constantes do Arquivo Histórico à sua guarda. A estratégia de atuação passa pela reorganização, já iniciada em 2013, dos recursos técnicos e humanos disponíveis. 
Área de informática: 
Os objetivos desta área passam por assegurar a todo  o universo da DGPC, com qualidade, os instrumentos e os serviços necessários na área da informática para  uma resposta eficaz em 
todos os domínios da atividade da DGPC. Com essa finalidade têm vindo a ser desenvolvidas diferentes frentes de trabalho, na sequência da fusão de organismos da qual resultou a DGPC, 
tendentes a melhorar o desempenho de sistemas, redes e do próprio parque informático, através da sua atualização gradual. 

Área de Comunicação 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

 
Projetos editoriais 

        

  
Anu
al 

Revista 
Património 

Produção  da revista 
institucional da DGPC, 
incluindo coordenação 

editorial; 

2 Revistas 
parceria com a 

INCM 
3 TS 26.000,00 € PIDDAC 

 

  
Anu
al 

Revista 
Portuguesa de 
Arqueologia 17 

Produção da revista, 
incluindo coordenação 

editorial e projeto gráfico 
1 Revista 

 
1 TS 8.500,00 € PIDDAC 

 

  
Anu
al 

Boletim da 
Rede 

Portuguesa de 
Museus on-line 

Edição online, incluindo 
coordenação editorial 

(DMCC/DMC) e projeto 
gráfico (DDCI) 

Conclusão 
até final de 

2014 
     

  
Anu
al 

Roteiros de Museus 
e Monumentos Coordenação editorial 

  
2 TS 

ver plano 
atividades DC   



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

79 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

  
Anu
al 

Flyers de 
divulgação de 

museus e 
monumentos 

Coordenação editorial, 
projeto gráfico e produção 

Flyers para  
Museus e 

Monumento
s 

 
1 TS + 1 AT 10.000,00 € OF 

 

  
Anu
al 

Guias de apoio 
a visita a 
museus e 

monumentos 

Coordenação editorial, 
projeto gráfico e produção 

guias para 
Museus e 

Monumento
s 

 
1 TS 7.500,00 € OF 

 

 
Projetos de sensibilização para o património 

Cultural        

  
Anu
al 

Comemoração  
de Efemérides: 

Dia 
Internacional 

dos 
Monumentos e 

Sítios, Dia 
Internacional 
dos Museus, 

Jornadas 
Europeias do 
Património, 

5ªas á Noite, 
Dia Mundial do 

Teatro 

Coordenação geral da 
conceção, programação e  

divulgação 
  

4 TS + 1 AT 30.000,00 € PIDDAC 
 

  
Anu
al 

Programa 
Encontros com 
o Património 7ª 

série 

Coordenação geral, 
produção de conteúdos para 

os programas e divulgação 

32 
programas 

de radio 
 

3 TS 9.000,00 € PIDDAC 
 

  
Anu
al 

Projetos de Divulgação 
  

3 TS 25.000,00 € PIDDAC 
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WEB Produção de conteúdos para 

disponibilização via web        

  
Anu
al 

Produção de 
novos 

conteúdos para 
o website DGPC 

Produção de conteúdos fixos 
referentes a áreas de 

atuação da DGPC 

5 novos 
conteúdos  

4 TS 
   

  
Anu
al 

Edição semanal 
da Newsletter 

DGPC 

Produção de conteúdos e 
expedição da NL 

1 
newsletter/

semana 
 

2 TS 
   

 
Assessoria de imprensa da DGPC 

       

  
Anu
al 

Assessoria de 
imprensa à 
Direção da 

DGPC, através 
da articulação 
com os órgãos 

de 
comunicação 

social. 

Suporte e acompanhamento 
da Direção da DGPC na 

articulação com os órgãos de 
comunicação social 

Prazo de 
resposta 

médio de 3 
dias úteis 

 
1 TS 

   

  
Anu
al 

Promoção dos 
eventos 

desenvolvidos 
pela DGPC de 
acordo com 
estratégia de 
Comunicação 

definida 

Divulgação dos eventos 
promovidos pelos serviços 
centrais e dependentes da 

DGPC em meios de 
comunicação social 

Contacto 
com 12 

órgãos de 
comunicaçã

o social 

 
1 TS 

   

  
Anu
al 

Coordenação e 
gestão de 

informação 
recebida no correio 
eletrónico da DGPC 

análise e acompanhamento 
de questões, exposições e 

reclamações recebidas 

Prazo de 
resposta 

médio de 3 
dias úteis 

 
1 TS 
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REDE DE MOSTEIROS PORTUGUESES PATRIMÓNIO DA 
HUMANIDADE        

 

Programação 
cultural em rede 

nos mosteiros 
portugueses 

património mundial 

Anu
al 

Concertos em 
Rede - Música 
nos mosteiros 

Conceção, coordenação de 
programação de concertos 
musicais nos 4 mosteiros 

Património Mundial 

12 
concertos  

1 TS + 1 AT 141.489,00 € 

PIDDAC+
QREN-

Rede de 
Mosteiros 

Dependen
te da 

reprogram
ação do 
QREN 

 

Encontros técnico-
científicos nos 

mosteiros 
portugueses 

Anu
al 

Encontros 
Internacionais 

Conceção, coordenação de 5 
encontros técnico/científicos 

no âmbito do património 
cultural 

   
147.482,00 € 

PIDDAC+
QREN-

Rede de 
Mosteiros 

 

 

Produção de 
conteúdos e 

apetrechamento na 
Região Centro 

     
2 TS 57.000,00 € 

PIDDAC+
QREN-

POCentro 

Atividade 
partilhada. 
Ver plano 

de 
atividades 

DEPOF 

INFORMATIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO 
       

 

Renovação do 
parque informático 

da DGPC 

Anu
al 

Aquisição de 
equipamentos,  

software e 
serviços 

aquisição de equipamento 
(pcs e periféricos), software 
e serviços  para renovação 

gradual do parque 
informático da DGPC 

  
2 TS 91.875,00 € PIDDAC 

 

 
Apoio técnico 

         

  

Plur
ian
ual 

Migração de computadores e utilizadores para 
domínio DGPC 

Conclusão 
até ao final 

do 3º 
trimestre 

 

2 TS + 3 técnicos 
de informática + 

1 AT 
   

  

Plur
ian
ual 

Consolidação e otimização de servidores 
provenientes da fusão IMC/IGESPAR 

Conclusão 
até final de 

2014 
 

2 TS + 3 técnicos 
de informática + 

1 AT 
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Plur
ian
ual 

Configuração e gestão da infraestrutura 
informática (servidores, equipamentos de rede, 

computadores) 

Conclusão 
até final de 

2014 
 

2 TS + 3 técnicos 
de informática + 

1 AT 
   

  

Plur
ian
ual 

Serviço de helpdesk a todos os utilizadores da 
DGPC 

Conclusão 
do serviço 

de helpdesk 
num prazo 

máximo 
médio de 
24horas 

 

2 TS + 3 técnicos 
de informática + 

1 AT 
   

Área de Documentação 

BIBLIOTECAS E ARQUIVOS 
         

 
Rede de Bibliotecas 

da DGPC          

  
Anu
al 

Catálogo 
coletivo das 

Bibliotecas dos 
Museus e do 
Património 

Dotar as bibliotecas e 
centros de documentação da 

DGPC de software 
compatível e atualizado para 
gestão em rede, viabilizando 
a disponibilização pública de 

um catálogo coletivo das 
bibliotecas dos museus e do 

património. 

Colocar o 
catálogo 
coletivo 

online até 
ao final do 

1º semestre 
de 2014 

Todos os 
bibliotecários e 

técnicos de 
documentação da 
DGPC e serviços 
dependentes. 

  
15.000,00 

€ 
OF 
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Anu
al 

Qualificação 
técnica dos 

colaboradores 
dos serviços 
documentais 

Promover a formação dos 
bibliotecários e técnicos de 
documentação da DGPC e 
serviços dependentes de 

modo a que possam operar 
com o novo software e gerir 

os seus serviços de modo 
eficiente. 

Realizar 1 
ação de 

formação 
até final do 
1º semestre 

 

Todos os 
bibliotecários e 

técnicos de 
documentação 

da DGPC e 
serviços 

dependentes. 

Sem custos 
diretos   

  
Anu
al 

Biblioteca de 
Conservação e 

Museus  - 
Mudança da 

BCM para 
novas 

instalações 

Concretizar a mudança da 
Biblioteca de Conservação e 
Museus do Palacete Pombal 

para novas instalações no 
edifício do LJF, garantindo a 

instalação dos fundos 
bibliográficos e do Arquivo 
Técnico de Conservação e 
Restauro, assim como a 

disponibilização de 
gabinetes técnicos 

adequados e sala de leitura. 

Concretizar 
a mudança 
até final de 

2014 

DDCI e DEPOF 
Técnicos do 

DEPOF e da DDCI 

ver plano de 
atividades 

DEPOF 
  

  
Anu
al 

Biblioteca de 
Conservação e 

Museus- 
Boletim 

Bibliográfico 

Assegurar a edição do 
Boletim Bibliográfico Mensal 

1, 
Elaboração 
mensal de 

listagem das 
publicações 
entradas na 

BCM - 
monografias
; periódicos 
e respetivos 
analíticos. 2. 

 
1 TS 

Sem custos 
diretos   
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Divulgação 
do Boletim 

por meio de 
correio 

electrónico 
junto de 
todos os 

dirigentes, 
trabalhador

es e 
colaborador
es da DGPC, 
assim como 
da lista de 
contactos 
da BCM. 

   

Biblioteca de 
Património - 

Boletim 
Bibliográfico 

1, Elaboração mensal de 
listagem das publicações 

entradas na BP - 
monografias; periódicos e 

respetivos analíticos. 2. 
Divulgação mensal do 

Boletim por meio de correio 
eletrónico 

Disponibiliz
ação de 12 
boletins em 

2014 
 

1 TS 
Sem custos 

diretos   

  
Anu
al 

Biblioteca de 
Património - 

Permutas 

1. Desenvolvimento da 
prática de permutas, de 
acordo com as áreas de 

especialidade da Biblioteca. 
2. Tratamento documental e 
integração das publicações 

na coleção. 

  
1 TS 

Sem custos 
diretos   
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Anu
al 

Biblioteca de 
Património - 

Analíticos 

Desenvolvimento do 
tratamento documental de 

monografias e periódicos ao 
nível dos analíticos. 

  
1 TS 

Sem custos 
diretos   

  
Anu
al 

Biblioteca de 
Arqueologia - 

Boletim 
Bibliográfico 

1, Elaboração mensal de 
listagem das publicações 

entradas na BA - 
monografias; periódicos e 

respetivos analíticos. 2. 
Divulgação do Boletim por 
meio de correio eletrónico 

junto de todos os dirigentes, 
trabalhadores e 

colaboradores da DGPC, 
assim como da lista de 

distribuição da BA. 

Disponibiliz
ação de 12 
Boletins em 

2014 
 

1 TS 
Sem custos 

diretos   

  
Anu
al 

Biblioteca de Arqueologia - Tratamento 
biblioteconómico integral do acervo da 
biblioteca do ex-CNAS na Biblioteca de 

Arqueologia 

Concluir até 
final de 

2014 
 

2 técnicos 
superiores + i AT 

Sem custos 
diretos   

  
Anu
al 

Biblioteca de Arqueologia - Coordenação e 
apoio na reorganização da Biblioteca o Museu 

Nacional de Arqueologia 

Concluir até 
final de 

2014 
 

1 TS 
Sem custos 

diretos   

  
Anu
al 

Biblioteca de 
Arqueologia - 

disponibilização 
do Arquivo 

Leisner 

Disponibilização do Arquivo 
e coordenação dos trabalhos 
de tratamento exaustivo das 
cartas e outros documentos 

integrantes 

Concluir até 
final de 

2014 
 

1 TS 
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Anu
al 

Elaboração da Base de Dados de Mapoteca 
referente às cartas topográficas 1/25.000 

Concluir até 
final de 

2014 
 

1 AT 
   

  
Anu
al 

Elaboração do Kardex retrospectivo de revistas 
portuguesas e espanholas constantes da BA 

Concluir até 
final de 

2014 
 
 

 
1 TS 

   

Arquivo de Documentação Fotográfica 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Documentação Fotográfica 
         

 

Inventário 
Fotográfico 

Nacional 
         

  
Anu
al 

Campanhas 
fotográficas 

Levantamentos fotográficos 
dos acervos dos Museus, 
Monumentos  e outros 

Imóveis afetos à DGPC para 
satisfação de pedidos 
internos e externos. 

Campanhas 
já agendas: 
844 novos 

documentos
. O ADF 
aguarda 
ainda a 

definição 
global do 
Plano de 

Atividades 
da DGPC 

quanto às 
campanhas 

a realizar 
em 2014. 

 
1 AT.   2 Técnicos 

de fotografia    
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Digitalização 

Digitalização, tratamento de 
imagens e inserção na base 

MatrizPix 

950 novos 
documentos  

2 AT.  2 Técnicos 
de fotografia    

   
Fornecimento 

de imagens 

Dar resposta a pedidos de 
museus, palácios e outros 

imóveis pertencentes à 
DGPC, assim como a pedidos 

de entidades particulares 
nacionais e internacionais. 

Disponibilização on-line das 
imagens. 

Fornecimen
to de cerca 

de 1.000 
imagens. 

 

2 TS. 2 AT. 1 
Técnico de 
fotografia 

   

 

Conservação e 
Restauro de 

Fotografia ( fundos 
históricos ) 

         

  
Anu
al 

Inventário, 
tratamento, 

acondicioname
nto e inserção 

em base de 
dados dos 
espólios 

fotográficos 

Inventário, tratamento, 
acondicionamento e 

inserção em base de dados 
dos espólios fotográficos 

2.983 
espécies 

fotográficas 
e 2.983 
novos 

registos. 

 

3 TS. 1 Técnico 
de conservação 
de restauro de 

fotografia. 
   

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 

Inventário 
Fotográfico 
Nacional-

Campanhas 
fotográficas 

 

Museu 
Nacional de 
Arte Antiga: 

três  Livros de 
Horas e 

iluminuras 

Iluminuras soltas: 9 fólios 
manuscritos 

Anunciação, 
Natividade, 
Adoração 
dos Reis 
Magos, 

Ascensão de 

ADF-MNAA 
2 Técnicos de 

fotografia. 1 AT    
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soltas. Nº total 
de fólios: 774 

Cristo, 
Pentecostes 
, Assunção 
da Virgem, 
Santíssima 
Trindade, 
Rei David, 

Santo 
Agostinho 

    
Livro de Horas de D. 

Fernando 

103 Fólios 
manuscritos

, 75 fólios 
iluminados. 
Total: 178 

fólios 

ADF-MNAA 
3 Técnicos de 

fotografia. 1 AT    

    
Livro de Horas, dito de D. 

Manuel 

303 Fólios 
manuscritos

, 58 fólios 
iluminados. 
Total: 361 

fólios 

ADF-MNAA 
4 Técnicos de 

fotografia. 1 AT    

    
Livro de Horas Ganto - 

Brugense 

205 Fólios 
manuscritos

, 31 fólios 
iluminados, 
Total: 236 

fólios 

ADF-MNAA 
5 Técnicos de 

fotografia. 1 AT    

 

Inventário 
Fotográfico 
Nacional-

Campanhas 
fotográficas 

 

Levantamentos 
fotográficos das 

principais 
exposições 

temporárias e 

Museu Nacional de Arte 
Contemporânea -  Museu do 

Chiado : Exposição 
monográfica Eduardo 

Harrington Sena 

Reprodução 
de cerca de 

70 
negativos 
do espólio 

ADF-MNAC-Museu 
do Chiado 

1 Técnico de 
fotografia. 1 AT.    
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permanentes 
da DGPC, ( 200 

imagens ) 

Eduardo 
Harrington 

Sena 

 
Laboratório de 
Arqueociências  

Levantamentos 
fotográficos  

cerca de 
250 

imagens 

ADF -  Laboratório 
de Arqueociências 

1 AT 
   

 
Processos de obras 

 
Levantamentos 

fotográficos  

cerca de 
100 

imagens 
ADF - DPOF 1 AT 

   

 

Estudo, tratamento, 
inventário, informatização 
e digitalização do Arquivo 

Histórico do A.D.F 

Reprodução 
sistemática em 

fotografia  
digital 

Espólios fotográficos do 
Arquivo de Documentação 

Fotográfica 

1.000 
imagens 

ADF 
1 Técnico de 

fotografia. 1 AT.    

    
Espólio fotográfico da 

Biblioteca da Ajuda 
500 

espécies 
ADF - Biblioteca da 

Ajuda 
1 Técnico de 

fotografia. 1 AT.    

 
Processamento digital Novas imagens 

Inventário Fotográfico 
Nacional 

300 
imagens 

ADF 
1 TS. 2 Técnicos 
de fotografia. 1 

AT. 
   

 
Tratamento de imagens 

 
Inventário Fotográfico 

Nacional 
1.850 

imagens 
ADF 

2 TS. 2 Técnicos 
de fotografia. 1 

AT. 
   

 
Inventário Fotográfico 
Nacional - Digitalização 

Espólio 
Eduardo 

Harrington 
Sena 

Museu Nacional de Arte 
Contemporânea - Museu do 

Chiado: exposição 
monográfica 

Digitalizaçã
o de 

negativos 
do espólio 
Eduardo 

ADF-MNAC-Museu 
do Chiado 

1 Técnico de 
fotografia    
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Harrington 
Sena: cerca 

de 60 
espécies 

   

Digitalização, 
tratamento de 

imagens e 
inserção no 
MatrizPix 

Imagens em suporte de 
película. 

550 
imagens 

ADF 1 TS.  1 AT. 
   

   

Digitalização, 
tratamento de 

imagens e 
inserção no 
MatrizPix 

imagens dos monumentos 
do ex-Igespar 

4.000 
imagens 

ADF 1 TS.  1 AT. 
   

 

Inventário Fotográfico 
Nacional - Fornecimento 

de imagens 

Pedidos 
internos e 
externos 

Continuidade do trabalho no 
Inventário Fotográfico 

Nacional do património 
móvel e imóvel, dando 
resposta a pedidos de 

museus, palácios e outros 
imóveis pertencentes à 

DGPC, assim como a pedidos 
de entidades particulares 
nacionais e internacionais 

 
ADF 2 TS.  1 AT. 
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Bases Matrizpix 

Continuidade no processo de 
disponibilização on-line no 

MatrizPix do banco de 
imagens digitais relativas às 

coleções dos museus e 
palácios nacionais e 

fornecimento de imagens 
para o Matriz 3.0 

 
ADF 2 TS.  1 AT. 

   

 
Fundos fotográficos 

históricos 

Reorganização 
e inserção em 
base de dados 

Coleção de João Martins 

Prossecução 
do 

Inventário 
Numérico e 
temático, 

200 
espécies 

ADF 1 TS 
   

   

Gestão do 
Sistema de 

Informação do 
Inventário do 

Arquivo 
Histórico 

 

Carregamen
to de novos 
registos na 

base 
Matrizpix, 

500 
espécies 

ADF 1 TS. 1 AT 
   

   

Inventário 
numérico e 

temático 
Espólio Época 

Continuação 
do 

inventário 
numérico e 
temático: 

300 
espécies 

ADF 1 TS. 1 AT 
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Fundos fotográficos 
históricos: Ações de 

inventário e conservação e 
restauro de fotografia 

Inv, trat, 
acondicioname

nto, 
reprodução e 

divulg de 
coleções fot 

Salvaguarda dos espólios 
fotográficos pertencentes à 

DGPC, bem como a sua 
reorganização 

Espólio Silva 
Nogueira – 

1000 
espécies 

ADF 

2 TS. 1 Técnico 
de conservação e 

restauro de 
fotografia 

   

     

Espólio 
Museu 

Nacional 
dos Coches - 

483 
espécies 

ADF -  Museu 
Nacional dos 

Coches 

1 TS. 1 Técnico 
de conservação e 

restauro de 
fotografia 

   

     

Espólio San 
Payo – 1000 

espécies 
ADF 

1 TS. 1 Téc de 
conserv e 

restauro de 
fotogr 

   

     

Espólio 
fotográfico 

da 
Biblioteca 
da Ajuda – 

500 
espécies 

ADF - Biblioteca da 
Ajuda 

2 TS. 1 Técnico 
de conservação e 

restauro de 
fotografia 

   

    
Associação dos Arqueólogos 

Portugueses 

Continuação 
do 

inventário, 
tratamento 

e 
acondiciona
mento, 20 
espécies 

ADF -Associação dos 
Arqueólogos  
Portugueses 

1 Técnico de 
conservação e 

restauro de 
fotografia 
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Divisão Comercial 
PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Diversificação de oferta cultural e pedagógica 
       

 
Merchandising 

Cultural 

Plur
ian
ual 

Novas 
consignações 

Disponibilização ao público 
de novos artigos 

10 
consignaçõe

s 
     

 
Roteiros de Museus 

e Monumentos 
Anu
al 

Reedição de 
Roteiros para 

monumentos e 
museus e 

desenvolviment
o de um novo 

PNMafra 

    
55.000,00 € OF 

 

 
Aquisição de 

material diverso 
Anu
al 

Artigos de 
aquisição direta 

Borrachas e lápis flexiveis; 
Artigos diversos linha 

infantil; consumíveis (papel + 
sacos) 

Aumento de 
vendas e 

divulgação 
  

70.000,00 € OF 
 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 
Feira do Livro 

 

DIM'S e 
DIMuseus - 18 
Abril a 18 de 

Maio 

10.000,00 € 
 

Divisão Comercial + 
colaboradores 
afetos às Lojas 

  

A 
assegurar 

com os 
recursos 

da 
Divisão, 

Museus e 
Monume

ntos 
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ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   
Gestão de Lojas 

Gestão de stocks + apoio 
sistemático aos funcionários 

das lojas 

Satisfação 
de 

encomenda
s das lojas, 

apoio a 
livrarias e 

de clientes 
particulares 

 

2 TS + 1 técnico 
da Divisão 

enquadrado 
através de 

aquisição de 
serviços. 

   

   
Inventário 2013 

Contagem fisica e correção 
informática 

Atualização 
stocks 

existentes 
 

Divisão 
Comercial + 

colaboradores 
afetos às lojas 

   

   
Bilhética Apoio técnico 

Melhoria do 
sistema 

informático 
 

1 TS + 
coordenador 
Informático 

   

   
GERFIP 

Criação e Integração Artigos 
em Gerfip 

Mapeament
o dos 

artigos em 
ARTSOFT / 
Gestão de 

Lojas 

 
1 TS 

   

   
Artigos à 

consignação 
Report vendas 

Informação 
mensal aos 

fornecedore
s para 

pagamento 
e reposição 
de material 

 

1 TS + 2 
assistentes 
técnico / 

operacional 
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Divulgação 
Newsletter 

Informação semanal de 
conteúdos 

Divulg das 
Lojas e 
artigos 
online 

 
1 TS 

   

   

Análise e 
Estatística de 
vendas das 

Lojas 

Mapa mensal 

Análise das 
vendas das 

lojas no 
sentido de 
otimizar os 
obj propost 

 

1 técnico da 
Divisão 

enquadrado 
através de 

aquisição de 
serviços. 

   

   
Novos produtos 

Pesquisa de novos 
fornecedores e 

acompanhamento na 
conceção e produção de 

novos artigos 

Alargar o 
leque de 
oferta de 
artigos 

 

1 técn da Divisão 
enquadrado 
através de 

aquisição de 
serviços. 

   

   
Remodelação 

de Lojas 

Alterar periodicamente a 
exposição de peças de forma 

apelativa 

Aumentar 
as receitas  

1 TS + 
colaboradores 
afetos às Lojas 

   

   

Gestão 
Armazém 

Central + MARL 

Receção, conferência, 
armazenamento de artigos e 

distribuição nas Lojas 

Garantir o 
forn 

atempado 
as Lojas e 
clientes 

 
2 AT + 1 AO 

   

   
Questionários 
de satisfação 

Questionário disponibilizado 
aos visitantes dos Museus e 

Monumentos 

Avaliar o 
grau de 

satisfação 
dos 

visitantes 

 

1 técnico da 
Divisão 

enquadrado 
através de 

aquisição de 
serviços + 1 AO 
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Casa-Museu Anastácio Gonçalves 
I. Nota introdutória 
A Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves tem por missão a colecionar, estudar e divulgar as coleções, adquiridas entre 1925 e 1965, pelo médico oftalmologista. 
Instituição nacional aberta ao público deve, para cumprir a sua missão, propiciar aos visitantes o máximo usufruto dos patrimónios artísticos no âmbito atrás descrito, através de exposições, 
permanente e temporárias, programações e publicações, ações educativas dirigidas a diferentes públicos - iniciação pedagógica, seniores e população ativa -,  como de apoios à formação 
académica e profissional e, integração social dos indivíduos. 
II. Objetivos e estratégias 
Os objetivos para 2014 são: 
1. Promover o acesso regular e qualificado dos cidadãos às coleções e espaços públicos. 
[Indicadores:> 10.000 visitantes, <5 reclamações, <5 episódios impeditivas do acesso público, 10 acolhimentos técnicos e científicos, 30 visitas guiadas, 15 oficinas pedagógicas; 3 concertos.] 
2.  Garantir as programações, com responsabilidade partilhada da equipa na execução financeira e na otimização dos meios. 
[Indicadores: 15.000 € em mecenatos e parcerias; 2 exposições temporárias; 2 encontros científicos, 3 programações do Serviço Educativo; 2 catálogos/folhetos de exposições temporárias.] 
3.  Afirmar a imagem da CMAG pelo diálogo, rigor científico, técnico e profissional. 
[Indicadores: Atitudes de correção e cordialidade com os visitantes e entre os colegas; articulação continuada com os Amigos do Museu; aplicação sistemática do grafismo CMAG; novo 
website; estratégias ativas de comunicação nacional e internacional.] 
4.   Promover a conservação, inventário, investigação e divulgação da coleção. 
[Indicadores: 10 intervenções de conservação; 150 atualizações das fichas Matriz; 3 projetos de investigação autónomos e/ou em parceria, peças cedidas para exposições.] 
5.  Salvaguardar as estruturas físicas e funcionais da instituição. 
[Indicadores: 2 ações de melhoramento estrutural das instalações e equipamentos;2 revisões ao edifício; tratamento de 40% dos espólios documentais da Biblioteca e dos Serviços Técnicos 
e Administrativos. 
As estratégias para 2014 são: 
1.  Otimizar os meios humanos e materiais do Museu, pela distribuição e responsabilização dos desempenhos pela equipa, planificação atempada das atividades e responsabilização 
partilhada pelos gastos na gestão de espaços e equipamentos. 
2.  Obter 25% dos meios financeiros para produção das atividades, através de Mecenatos e Parcerias.  
3.  Promover uma presença mediática mais intensa da CMAG junto dos meios de comunicação social e agentes de Turismo. 
III. Conclusão 
Dada a singularidade da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, tem-se vindo a assegurar, nos últimos anos, uma programação específica nas áreas da música, com ciclos renovados 
anualmente que captaram novos públicos, agora já fidelizados, exposições temporárias que dão a conhecer outros “coleccionismos” públicos e privados, bem como expressões de artistas 
contemporâneos, e atividades de Serviço Educativo de qualidade que têm vindo a merecer a associação de instituições de ensino com as quais se estabeleceram parcerias e protocolos. 
Esta oferta singular no panorama dos Museus tutelados pela DGPC deverá ser salvaguardada e apoiada, nomeadamente nas exposições temporárias de âmbito histórico ou contemporâneo, 
trazendo estas últimas um público renovado. 
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PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Programa 1 
         

 
Música na CMAG 

anu
al 

Concertos no 
atelier José 
Malhoa, ao 

longo do ano 

Série de 4 concertos de 
música antiga e 
contemporânea. 

Divulgar a 
CMAG e 
captar 
novos 

públicos 

 

1 TS, 2 AT, 1 
técnico som 

(externo) 
500,00 € 

DGPC    +      
Parcerias  

com a 
Antena 2 
e mpmp. 

 

 
Novos Olhares 
sobre a CMAG 

anu
al 

Exposição 
Temporária 

com catálogo: 
Pedro Calapez, 

Uwe Poth e 
Seetvan Hout 

Desenvolver uma ou mais 
peças num olhar destes três 

artistas sobre a CMAG 

Divulgar a 
expressão 
artística 

contemporâ
nea e captar 

novos 
públicos. 

 
1 TS, 4 AT 

 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

 

Estampas 
Japonesas da 

Escola dos 
Utagawa, coleção 

de Paul Ugo Thiran 

anu
al 

Exposição Temporária com catálogo .                      
Enquanto casa de colecionador, tem vindo a ser 

prática da CMAG a exposição de outras 
coleções particulares e públicas. Dar-se-á a 

conhecer um conjunto quase inédito de 
estampas japonesas, trabalho que motivou 

toda uma vida de estudo, chamando à atenção 
para o valor do colecionismo e como este se 

pode tornar num veículo de divulgação cultural. 
 
 
 

Divulgar 
uma 

coleção 
quase 

inédita e 
captar 
novos 

públicos, 
dada a 

novidade da 
exposição. 

 
 
 
 

 

3 TS, 4 AT, mais 
técnicos de 
montagem 
externos 

7.500,00 € 

OF + 
Mecenato 

para o 
catálogo 
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PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 
Eventos 

Comemorativos  
Noite e Dia dos 

Museus  

Divulgar o 
Museu 

como lugar 
de 

conhecimen
to e bem 

estar, 
fazendo 

inscrever-se 
no hábitos 

dos 
cidadãos. 

DGPC e outras  
instituições 

culturais próximas. 
2 TS e 5 AT. 1.000,00 € OF Produção 

   
5 ªs á noite 

 

Propiciar o 
usufruto do 

Museu 
como 

espaço de 
prazer, num 
horário não 

laboral. 

DGPC e outras  
instituições 

culturais próximas. 
2 TS e 5 AT. 1.000,00 € OF Produção 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   

Projeto 
“Alinha”, 

monitores 
adolescentes 

Visitas temáticas e outras 
atividades desenvolvidas e 

orientadas por alunos do 9.º 
ano de escolaridade com 

apoio dos respetivos 
professores e do Serviço 

Educativo 

Formação 
de jovens 

adolescente
s na área da 
cultura e do 
empreende

dorismo. 
Acolhiment
o e partilha 

CMAG e Colégio 
Doroteias 

2 TS 150,00 € OF 
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de ideias e 
sugestões 
com uma 

tipologia de 
público 
pouco 

frequentado
r de museus 

 
Ação Educativa 

      
1.000,00 € OF 

 

   
Programa para 

escolas 

visitas temáticas orientadas 
e ateliers de expressão 

artística para o pré-escolar, 
todos os ciclos do ensino 

básico e ensino secundário 

aproximaçõ
es 

pedagógicas 
ao universo 
artístico da 

Casa-Museu 

CMAG 2 TS 
   

   
Parceria 

pedagógica 

Visitas temáticas orientadas 
para ateliers de expressão 

artística planeados 
conjuntamente entre os 

respetivos Coordenadores 
do colégio e o Serviço 

Educativo para o pré-escolar, 
todos os ciclos do ensino 

básico e ensino secundário 

Aproximaçõ
es 

pedagógicas 
ao universo 
artístico da 
Casa-Museu 
de acordo 

com as 
planificaçõe

s dos 
diversos 
graus de 
ensino 

CMAG e Colégio 
Valsassina 

2 TS 
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Sessões para 

Famílias 

Sessões especificamente 
inspiradas no acervo da 

Casa-Museu e planificadas 
com o apoio do Serviço 
Educativo, que incluem 

diversas formas de 
expressão corporal com 

participação de famílias e 
crianças até aos 6 anos 

Aproximaçõ
es 

pedagógicas 
ao universo 
artístico da 

Casa-Museu 

CMAG e “A PAR – 
Associação 

Aprender em 
Parceria” 

1 TS e um técncio 
externo    

   

Passaporte 
Escolar | Pré-
Escolar e 1.º 

Ciclo 

Oferta de diversas 
atividades, disponíveis no 

Guia da Oferta Educativa e 
incluídas na programação 

para escolas, aproveitando o 
transporte gratuito cedido 

pela CML. 

Aproximaçõ
es 

pedagógicas 
ao universo 
artístico da 

Casa-Museu 

CMAG e Câmara 
Municipal de Lisboa 

1 TS 
   

   

Programação 
para 

Universidades e 
Academias 

Seniores 

Programação específica para 
seniores 

Participação 
de uma 

faixa etária 
de público 

em 
crescimento 

em visitas 
orientadas e 
atividades 

CMAG e 
Universidades e 

Academias Seniores 
1 TS 
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Percurso para 

invisuais 

Percurso específico com 
legendagem em Braille, 
descrição oral das obras 
escolhidas, réplicas de 

pintura, peças de mobiliário 
e manipulação através do 
tato de diversos materiais 

relacionados com as 
coleções 

Acesso de 
invisuais ao 

universo 
artístico da 

CMAG 

CMAG e Instituições 
de invisuais 

1 TS 
   

   

Visitas às 
Reservas da 

CMAG 

Visitas às reservas de 
mobiliário, cerâmica e 

pintura 

Divulgação 
de coleções 
em Reserva, 
estabelecer 
paralelismo
s com obras 

em expo 
permanente
, sobretudo 
na colec de 

mobe 
responder a 

uma 
questão 

fundamenta
l "Porque 
não está 

esta peça na 
exposição 

permanente
?" 

Destina-se a um 
público alargado e a 
grupos específicos 

resultantes da 
parceria com El 
Corte Inglès e 

Institut Franco-
Portugais 

1 TS 
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Cursos e 

Workshpos 

Workshop de identificação e 
conservação preventiva de 

espólios Fotográficos 

Workshop 
com 

duração de 
três dias, 

englobando 
sessões 

teóricas e 
práticas 

Complementar a 
exposição do 

espólio fotográfico 
doado ao MNAC-

MC e divulgar 
conhecimentos na 

área da 
Conservação 

Preventiva a um 
público alargado 

1 TS, 1 formador 
externo, 1 AT  

Apoio 
Grupo de 
Amigos da 

CMAG 
 

   
Cursos e 

Workshpos 

Workshop de identificação e 
conservação preventiva de 

espólios documentais 

Workshop 
com 

duração de 
três dias, 

englobando 
sessões 

teóricas e 
práticas 

Divulgar 
conhecimentos na 

área da 
conservação 

preventiva a um 
público alargado 

1 TS, 1 formador 
externo, 1 AT  

Apoio 
Grupo de 
Amigos da 

CMAG 
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Convento de Cristo 
PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Encontros, Colóquios e Congressos científicos sobre Ordens Militares e sobre Conservação e Restauro 
     

 

II Colóquio 
Internacional 

Cister, os 
Templários e a 

Ordem de Cristo. 

Plur
ian
ual 

 

Apresentação e discussão 
dos últimos resultados da 

investigação sobre as Ordens 
Militares e Religiosas. 

3 dias mo 
mês de 

Junho em 
que 

especialistas 
se 

debruçam 
sobre 

problemátic
as destas 

Ordens, de 
forma a 

contribuire
m para um 

melhor 
conhecimen

to dos 
Monumento

s. 

 

Org DGPC/CC,Ass 
Port de Cister, 

Studium 
Cistercium et 
Militarium, 
Ordinum e  
Instituto 

Politécncio de 
Tomar. 

   

Rede de Mosteiros 
      

 
3 Mosteiros, uma 

identidade 
anu
al 

Visitas 
Temáticas 

Visitas temáticas em 
percurso comum pelo 
Mosteiro de Alcobaça, 
Mosteiro da Batalha e 

Convento de Cristo 

Contribuir 
para a 

definição de 
uma 

identidade 
comum aos 
3 mosteiros. 

 

Técnicos 
Superiores e 
Assistentes 

técnicos 
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Contributo 
para a 

coesão do 
percurso 

"Património 
da 

Humanidad
e" / 2 

percursos 
temáticos 

ZêZere Arts 
         

 
Festival de Ópera e 

Canto Lírico 

Plur
ian
ual 

3 concertos 
1º Quinzena de Agosto 

residência de cantores líricos 

preparação 
e atuação 

de 3 
concertos 

e/ou 1 
ópera 

 
TS/AT 

   

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 
Educação Pela Arte 

e Património  

Ateliers de 
Pintura e 

Teatro 

crianças e jovens dos 4 aos 
15 anos experenciam os 
espaços do Convento de 

Cristo, observam seus 
elementos artísticos para 
criar a sua própria obra 

Desenvolvi
mento da 

criatividade, 
auto-

conhecimen
to, melhoria 

da auto-
estima,  

memória do 
Sítio/identid
ade Cultural 

 
 

Escolas João de 
Deus     
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Exposições 

         

   
Exposições 

temporárias  

Dinamizaçã
o das salas 
do Claustro 

da 
Hospedaria 

 
TS e AT 

   

   
Camiños Exposição de artes plásticas 

Divulgação 
do Caminho 
Português 

de santiago 

Fundación do 
Camiño Português 

de Pontevedra 
    

 
Voluntariado 

 
Ações de Voluntariado de apoio às exposições, 

Centro de Documentação, tradução. 

Aproximaçã
o à 

comunidade 
Convento de Cristo 

    

 
II Feira da Laranja 

Conventual  

Feira solidária 
de venda de 

produtos 
confecionados 

com laranja 
proveniente do 

Laranjal do 
convento. 

Atribuição de 
prémios. 

22 de Março - direcionada 
para a comunidade e para os 

visitantes do Convento de 
Cristo 

Part de 
assoc cult, 
comissões 
de pais e 

outras 
instituições 

de apoio 
social. O júri 
éconstituído 

por 
represent 
de várias 

entidades. 
Os prémios 

por 
mecenas 

SEA, vigilantes  e 
apoio dos 

Voluntários 
TS 
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Dia Internacional 
dos Monumentos e 

Sítios 
 

Visitas guiadas ao monumento e atividades 
temáticas 

Dinamizaçã
o Cultural e 
abertura à 

comunidade 
local e 

regional, 
atração de 

novos 
públicos. 

SEA/Câmara 
Municipal de Tomar     

 
V Festival das 
Estátuas Vivas 

Set
em
bro 

Ligação da cidade ao Monumento. 

Convento 
de Cristo, 
Escolas e 
Câmara 

Municipal 
de Tomar 

 
Técnicos do CC e 

Voluntários    

 
Jornadas Europeias 

do Património  

Visitas guiadas ao monumento. Atividades 
temáticas. Caminhada cultural - Caminho de 

Santiago 1º Itinerário Cultural europeu 

Divulgação 
do 

Património 
Cultural 
junto da 

comunidade 
local, 

regional e 
nacional 

CC e CM de Tomar, 
Alvaiázere, Ferreira 

do Zêzere, V N  
Barquinha e Golegã 

TS 
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ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   

“O Baú Mágico 
da História” 

Público-alvo: 
Grupos de 

crianças do Pré-
escolar 

Visita animada com recurso 
a adereços de época. 

Público-
alvo: 

Grupos de 
crianças do 
Pré-escolar 

Serviço de Educação 
e Animação (SEA) 

TS 
   

   
“Do conto à 

história” 

Visita animada que parte da 
leitura de um conto e se 

conclui na visita aos espaços 
conventuais 

Público-
alvo: 

Grupos de 
crianças do 

1º ciclo, 
seniores e 
famílias 
“avós e 
netos” 

SEA TS 
   

   
“A Brincar com 

história” 

Visita animada onde as 
personagens que habitaram 
o Castelo dos Templários e 
Convento de Cristo ganham 

de novo vida através dos 
alunos em visita e com o 

recurso a vestuário de 
época. 

Público-
alvo: 

Grupos de 
crianças do 

1º  e  2º 
ciclos 

SEA, Com o apoio 
do Programa “A 

Máquina do 
Tempo” 

TS 
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“Gualdim Pais e 
o Castelo dos 
Templários” 

Visita animada componente 
de lúdico-pedagógica 

(expressão dramática). 

Público-
alvo: 

Grupos de 
crianças do 

2º e 3º  
ciclos 

Atividade executada 
pelo SEA. 

Com o apoio de um 
animador 

contratado 

TS 
   

   

“ Frei Expedito 
e as Maravilhas 
do Convento” 

Visita animada com 
componente lúdico-

pedagógica. 

Público-
alvo: 

Grupos de 
crianças do 

1º e 2º  
ciclos 

Atividade executada 
pelo SEA. 

Com o apoio do 
professor da Escola 

Gualdim Pais de 
Tomar, J. Patrício 

TS 
   

   
“O Tesouro dos 

Templários” 

Jogo de pistas com 
componente lúdico-

pedagógica de temática 
templária. 

Em condições atmosféricas 
favoráveis existe uma versão 
na Mata dos Sete Montes e 

as muralhas do castelo. 

Público-
alvo: 

Grupos de 
crianças do 
1º e 2º e 3º   

ciclos 

SEA TS 
   

   

“Semana da 
Criança e do 
Ambiente” 

Sensibilização das crianças às 
questões ambientais. 

2 a 7 de 
Julho 

SEA TS 
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Atividades de 
férias no 

Convento:Sema
na(s)  de 

lavagem e 
marcação de 

cerâmica 
arqueológica e 

visitas e 
atividades 

lúdico-
pedagógicas . 

Voluntariado de jovens, 
associado ao conhecimento 

de espaços conventuais 

Público-
alvo: 

Grupos até 
8 crianças 
dos 12 aos 

16 anos 

Técnica de 
Conservação e 
Restauro e SEA 

TS 
   

   
“Dia Mundial 
da Música”  

1 de 
Outubro 

SEA/ com apoio de 
uma Associação de 

Música 
TS 

   

   
“Festa de 

Natal”  
Dezembro SEA TS 

   

   
Visitas guiadas 
ao monumento 

Conhecer a evolução 
histórica e artística do 

Convento de Cristo 

transmissão 
da memória 

coletiva e 
identitária. 

SEA TS 
   

   

Manutenção e 
limpeza dos 

espaços verdes 

Limpeza e manutenção dos 
floretes dos claustros, do 
jardim, horta, jartdim de 

cheiro e laranjal. 
 

Convento de Cristo 
operadores (CEI) 

e AT do CC    

   
Manutenção 

Limpeza dos telhados e 
algerozes. Pequenos 

trabalhos  de manutenção. 
 

Convento de Cristo 
operadores (CEI) e 
AT do Convento de 

Cristo    
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Conservação 
Preventiva 

Pequenos trabalhos de 
conservação  

Convento de Cristo 
/DEPOF 

operadores (CEI) 
e AT do Conv de 

Cristo 
   

 



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

111 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

Mosteiro de Alcobaça 
PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 
3 Mosteiros, uma 

identidade  

Visitas Temáticas em percurso comum pelo 
Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da Batalha e 

Convento de Cristo 

Contribuir 
para a 

definição de 
uma 

identidade 
comum aos 

três 
mosteiros. 
Contribuir 

para a 
coesão do 
percurso 

"Património 
da 

Humanidad
e" /2 

percursos 
temáticos 

 
TS + Assistentes 

Técnicos    

 

Património e 
Cultura-Conhecer e 

Valorizar 
         

   

Cistermusica, 
Festival de 
Musica de 
Alcobaça 

Concertos; Recitais; Bailado 
Efetuar 3 
concertos 

Acad de Mús de 
Alcobaça 

TS + AT 
   

   

Mostra de 
Doces 

Conventuais 

Certame de exposição e 
venda de doces e licores 
conventuais, nacionais e 

estrangeiros. 

Divulgar e 
dinamizar a 

tradição 
conventual 

Câmara Municipal 
de Alcobaça 

TS e AT. 
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e o 
Mosteiro de 

Alcobaça. 

 
Voluntariado 

 
Ações de 

Voluntariado 
Atividades formativas, 

Exposições 

Aproximar o 
Mosteiro de 
Alcobaça à 

comunidade 
onde está 
inserido. 

Universidade Senior 
de Alcobaça     

 

" Às Terças no 
Mosteiro de 
Alcobaça" 

 
Conferências 

Conferências sobre temas 
relacionados com a temática 

Cisterciense e outros 
assuntos igualmente 

pertinentes. 

Divulgação 
de 

conhecimen
to cientifico 

e 
diversificad

o á 
comunidade 
em geral. / 

1 
conferência 

mensal. 

Mosteiro de 
Alcobaça 

Investigadores 
TS+AT 

   

 
Exposições 

 
Exposições 

 

Dinamizar o 
espaço da 
galeria de 

Exposições 
Temporárias da 

Ala Sul do 
Mosteiro; 

Divulgação das 
coleções do 

MA / 3 
exposições ano 

Mosteiro de 
Alcobaça                

Casa Museu Vieira 
Natividade 

Entidades várias 

TS+AT 
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Dia Internacional 
dos Monumentos e 

Sitios 
 

Visitas guiadas 
ao 

Monumento, 
Conferências, 

Exposições 

Divulgação do Património 
Cultural e Natural nacional 

enquanto património  
internacional. Dinamização 

cultural do Monumento. 
Abertura às dinamicas com a 

comunidade local. 

Implementa
ção de 

Atividades 
relacionada

s com o 
tema geral 
proposto 

para o Dia 
Internacion

al dos 
Monumento

s e Sitios. 

     

 
Jornadas Europeias 

do Património  

Visitas guiadas 
ao 

Monumento, 
Conferências, 

Exposições 

Divulgação do Património 
Cultural e Natural nacional 

enquanto património  
europeu. Dinamização 

cultural do Monumento. 
Abertura às dinamicas com a 

comunidade local. 

Implementa
ção de 

Atividades 
relacionada

s com o 
tema geral 
proposto 
para as 

Jornadas 
Europeias 

do 
Património. 

     

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   
Visitas guiadas 
ao Monumento 

Sessões de Esclarecimento-
Formação sobre o Mosteiro 

de Alcobaça 

Potenciar o 
conhecimento 
do Mosteiro de 
Alcobaça, pelos 

alunos e 
restante 

comunidade 
educativa. 

Agrupamento de 
Escolas de Cister 

TS 
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Momentos 

Teatrais 

Recitação de Poesia junto 
aos Túmulos de D. Pedro e 

D. Inês de Castro 

Sensibilizar 
a 

comunidade 
esc para a 

importância 
da 

dinamização 
do 

Património. 

Agrupamento de 
Escolas de Cister 

TS 
   

   
Peça do Mês 

Apresentação on line do 
património móvel e imóvel 
do Mosteiro de Alcobaça 

Divulgar o 
património 

móvel e 
imóvel do 

Mosteiro de 
Alcobaça 
em novas 

plataformas
; contribuir 

para a 
diversificaçã

o de 
públicos. 

Mosteiro de 
Alcobaça 

TS 
   

   
Ação Educativa 

Ações educativos destinadas 
a crianças e jovens 

Contribuir para 
a formação da 
identidade nac 
da comunidade 
esc. Sensibilizar 
a comunidade 

esc para a 
salvaguarda do 

Património. 

Mosteiro de 
Alcobaça                    

Comunidade Escolar 
TS + AT 
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Conservação 
Preventiva 

Ações de manutenção e 
limpeza 

Salvaguarda
r o 

património 

Mosteiro de 
Alcobaça + DEPOF     
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Mosteiro da Batalha 

I – NOTA INTRODUTÓRIA 
O Mosteiro da Batalha é um dos monumentos nacionais mais visitados. Pela sua importância histórica, arquitetónica e artística, mas também porque é panteão de reis, rainhas, príncipes e 
infantes que marcaram decisivamente e história nacional e é também panteão onde se presta homenagem nacional ao soldado desconhecido. 
O Mosteiro da Batalha é igualmente património mundial, situando-se no centro de uma região que num raio de 65 kms alberga dois outros monumentos património mundial (Alcobaça e 
Tomar) e que tem muito perto (a cerca de 25 kms) o grande centro religioso/turístico por excelência: Fátima. 
Em 2012 passaram por este monumento cerca de 260 000 visitantes, dos quais só cerca de  ¼ foram visitantes nacionais, sendo o 2º monumento mais visitado logo a seguir ao Mosteiro do 
Jerónimos (e Torre de Belém). 
Preferencialmente visitado pelo turista ocasional, integrado nas redes de circuitos turísticos pré-programados, o Monumento acaba por só residualmente garantir a estadia mais prolongada 
do turista, facto que se reflete no modo como os habitantes vêm o mosteiro: um monumento que recebe milhares de turistas, mas que em termos práticos pouco traz ao comércio local. 
Entretanto, com a construção de uma unidade hoteleira na Batalha e a reconversão de outras, a Batalha está lentamente a conseguir congregar algum turismo de maior duração, sendo já 
comuns a realização de encontros empresariais na vila que obrigatoriamente contemplam a visita ao monumento. 
Do mesmo modo, a crescente promoção do Centro de Interpretação Batalha de Aljubarrota (CIBA) e a criação de espaços culturais de qualidade, como é o caso do Museu da Comunidade 
Concelhia que conquistou um prémio europeu, vêm potenciar uma (re)valorização turística da vila, orientada cada vez mais para um turismo mais seletivo, de caráter cultural e menos 
ocasional. 
Independentemente deste contexto, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, pelos motivos já referidos, motivará sempre a visita de um número elevado de turistas. 
A organização espacial do Mosteiro possibilita uma visita muito linear: Igreja, Capela do Fundador, Claustros e Capelas Imperfeitas, o que explica em parte um quadro de pessoal reduzido, 
suficiente para assegurar as funções de vigilância e receção, bilheteira e loja, bem como ao nível da limpeza e manutenção do Mosteiro. Duas funcionárias têm funções administrativas e o 
monumento tem nos seus quadros um único técnico superior de conservação e restauro, bem como uma técnica superior que coordena o serviço educativo. 
A gestão dos recursos humanos afetos ao monumento parece estar facilitada pelo quadro reduzido do pessoal, que na maioria dos casos partilha objetivos comuns  e procura manter um 
clima relacional amigo e participativo, o que também facilita a aplicação do SIADAP. 
Assim, no contexto de uma conjuntura marcada pela austeridade, só se confirmar a impossibilidade de repor funcionários do quadro que pediram aposentação ou cessação de contrato é 
que se podem antever graves constrangimentos que colocarão em causa o funcionamento cabal dos serviços do monumento. Até ao momento as faltas de funcionários do quadro tem sido 
colmatadas por funcionários colocados pelo IEFP no âmbito da Medida Contrato Emprego/Inserção. 
É precisamente no âmbito do Serviço Educativo que se verificam mais acentuadas carências no que diz respeito a recursos humanos, materiais e igualmente na alocação de espaços de 
acolhimento a alunos e professores, sendo necessário potenciar o acolhimento de estágios, de voluntariado, de técnicos colocados ao abrigo Medida Contrato Emprego/Inserção bem como 
garantir o eficaz (re)arrumo de algumas salas que servem de depósito de reservas, viabilizando pelo menos uma sala que permita o acolhimento de uma oficina pedagógica. 
No que diz respeito à dinâmica cultural que o próprio monumento pode promover e acolher, ela tem sido feita com alguma qualidade embora possa ser muito mais potenciado, sobretudo 
através do reforço de parcerias locais, nacionais e mesmo internacionais. Parcerias com instituições de ensino superior e universidades bem como com o Agrupamento de escolas local, com 
escolas de artes e de música locais, poderão criar dinamismo cultural centralizado no Mosteiro, tornando-o também um pólo de dinamização cultural mais consistente. 
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A importância patrimonial do Mosteiro não parece ainda estar devidamente reconhecida em termos internacionais, pelo que se justifica um esforço de o integrar com mais vigor no 
contexto das redes de conhecimento e investigação internacionais, só possível com parcerias de qualidade que permitam a realização de um ou outro evento de caráter internacional. 
Justifica-se igualmente rentabilizar os espaços do Mosteiro alugando-os para a realização de eventos privados. É possível potenciar o aluguer do auditório e dos claustros Afonso V, embora 
as infraestruturas necessárias ao serviço de catering, por exemplo, sejam muito deficitárias. De qualquer modo parece ainda haver condições para uma maior rentabilização do monumento 
neste âmbito. 
Verifica-se de há longos anos a esta parte um certo “divórcio” entre a população local e o monumento o que, não sendo caso único, também “obrigará” o monumento a construir pontes 
relacionais mais concretas, nomeadamente acolhendo ou promovendo atividades que pela sua envolvência apelem diretamente à população local e as motivem a usufruir e conhecer o 
monumento. 
É de destacar, em contrapartida, o excelente clima relacional com a autarquia local, convergindo interesses comuns na efetivação de colaboração e parcerias muito interessantes e de 
qualidade. 
Finalmente, para além dos projetos de conservação, restauro e requalificação de espaços do Mosteiro já adjudicados ou há longos anos projetados, afigura-se como fundamental e urgente 
dotar o edifício de condições sanitárias de qualidade para os milhares de visitantes, uma vez que as existentes estão manifestamente deterioradas e degradas, quase impróprias para 
utilização, deixando ao turista que as utiliza uma impressão muito negativa, nada condizente com a dignidade do Mosteiro. 
Algumas obras de conservação geral são urgentes, nomeadamente o arranjo das juntas dos arcobotantes. Em tempo de chuva as infiltrações de água nas naves central e laterais são cada 
vez mais frequentes e intensas, tornando também urgente a sua manutenção. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Rede de Mosteiros 
         

 

Música nos 
Mosteiros 

Património da 
Humanidade 

 

Ciclo de 
Concertos 
Música em 

rede 

Concertos musicais nos 
espaços interiores do 

Monumento 

Efetuar 3 
concertos  

Diretor e TS - 
outro pessoal 

ver plano de 
atividades 

DDCI 
  

 
Encontro técnico-

científico  
Colóquio Redes de Património 

  
Diretor e TS - 
outro pessoal 

ver plano de 
atividades 

DDCI 
  

Protocolo Orfeão de Leiria 
        

 
Festival Música em 

Leiria  
Concerto 

Concerto integrado no 
Festival Música em Leiria   

Diretor e TS - 
outro pessoal 

sem custos 
  

 

Estágio 
Internacional de 

Orquestra 
 

Concerto 
Concerto final do Estágio de 

Orquestra do Orfeão de 
Leiria 

  
Diretor e TS - 
outro pessoal 

sem custos 
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Protocolo Grupo de Teatro O NARIZ 
        

 
Festival de Teatro O 

ACASO  
Espetáculo de 

teatro 
Espetáculo integrado no 
Festival de Teatro Acaso   

Diretor e TS - 
outro pessoal 

sem custos 
  

Parceria com Universidade Nova de Lisboa e 
Universidade de Poitiers        

 

CONGRESSO 
"Empresas - Um 

código 
emblemático 

europeu (1350-
1550"" 

Anu
al 

Encontro 
Internacional 
de Heráldica 

No contexto da investigação 
histórica, os estudos 
heráldicos têm tido 

crescente importância. 
Numa parceria da 

Universidade Nova de Lisboa 
e Universidade de Poitiers e 

com o apoio da Câmara 
Municipal da Batalha, 

CEPAE, Embaixada Francesa, 
Embaixada Espanhola, 

Embaixada Italiana, outras 
entidades a confirmar, o 
Mosteiro acolhe um 1º 
congresso internacional 

sobre esta matéria. 

  
Diretor e TS - 
outro pessoal 

sem custos 
  

Parceria com Universidade Nova de Lisboa e 
Universidade de Lisboa        



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

119 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

 

Astrologia, 
Astronomia e 

ciência medieval 

Anu
al 

Colóquios 

A época da dinastia de Avis 
marca decisivamente a 
história nacional. Ainda 

herdeira do pensamento 
medieval, mas acabando por 

concretizar um projeto de 
modernidade que lançou 

Portugal à abertura ao 
Mundo, nela confluem 

perspetivas de pensamento 
e conhecimento científico 
extraordinariamente ricas. 

Realizar 1 
colóquio,  1 
exposição e 
1 sessão de 
observação 

astronómica 

 
Diretor e TS - 
outro pessoal 

sem custos 
  

   
Sessões Práticas de observação de astros e de 

orientação astronómica       

   
Exposição "Instrumentos de Navegação" 

      

Parceria com Conservatório de Música de Coimbra e 
outras entidades a confirmar        

 
"ANGELI DEI" - A 
Música dos Anjos 

Anu
al 

Colóquio: 
"Música 
medieval 

portuguesa" 
Exposição: "Os 
Instrumentos 
musicais do 

Portal da 
Glória" 

Concertos de 
Música Antiga 

 

O pretexto são os anjos 
músicos do Portal da Glória, 

a partir do quais se 
procurará  aprofundar o 
estudo da música e dos 

instrumentos musicais da 
época medieval 

Concretizar 
2 das 

atividades 
previstas 
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PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 
Estudos Gerais 

  

O facto de o Mosteiro ter 
sido a partir do séc. XVI um 

importante centro de 
estudos dominicano, 

equiparado a Estudos Gerais, 
motiva este projeto que 
pretende o estudo e o 

debate de diversos temas, 
tendo como pano de fundo o 

contexto histórico do 
Mosteiro 

Realizar 3 
das 

palestras 
previstas 

Coordenação 
cientítica: Prof. 

Doutor Saul António 
Gomes - Apoios: 

Câmara Municipal 
da Batalha - CEPAE - 
outras entidades a 

confirmar 

Diretor e TS - 
outro pessoal 

sem custos 

Outras 
entidades 
envolvida

s 
 

 
"Uma Capela, 3 reis 

e um regente"          

   
Palestra: D. 

João I 
Palestrante a confirmar 

      

   

Palestra: 
Regente D. 

Pedro 
Palestrante a confirmar 

      

   
Palestra: Rei D. 

Afonso V 
Palestrante a confirmar 

      

   
Palestra: Rei D. 

João II 
Palestrante a confirmar 
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"Trivium" 

 

Palestra: as 
ordens 

mendicantes e 
a vida 

monástica - 
franciscanos e 
dominicanos 

  

Convidados: Frei 
Joaquim Carreira 

das Neves 
(franciscano) e Frei 
Bento Domingues 

(dominicano) -  
Câmara Municipal 

da Batalha - CEPAE - 
outras entidades a 

confirmar 

 
sem custos 

  

 
Curso Livre 

 
Iniciação à 

História da Arte 

Um curso livre que procurará 
iniciar os interessados na 

compreensão dos principais 
movimentos artísticos e 

estéticos 

Realizar 8 
sessões 

Formador: Dr. 
Pedro Redol - 

Centro do 
Património da 
Estremadura 

Diretor e TS sem custos 
  

 

Ephemera - 
Exposições 

temporárias 
  

No espaço que já foi sala de 
aula dos Estudos Gerais, 
pretende-se promover 
pequenas exposições 

temáticas, funcionando 
também como antecâmara 
ao centro de interpretação 

Realizar 1 
exposição  

Diretor e TS - 
outro pessoal 

sem custos 

Outras 
entidades 
envolvida

s 
 

 
A arte dos livros e 
da encadernação      

Diretor e TS - 
outro pessoal 

sem custos 
  

 

Tempus fugit - as 
máquinas do 

tempo 
     

Diretor e TS - 
outro pessoal 

sem custos 
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EXPOSIÇÃO _ 
ESCULTURA 

CONTEMPORÂNEA 
  

No Claustro Real uma 
mostra de escultura 

contemporânea 
 

Curadora: 
Genoveva Oliveira - 
Câmara Municipal 

da Batalha 

Diretor e TS - 
outro pessoal 

sem custos 
  

 

JORNADAS 
EUROPEIAS DO 
PATRIMÓNIO 

 

"A visita de 
William 

Beckford ao 
Mosteiro da 

Batalha" 

Com cerca de 35 figurantes, 
e recorrendo a um texto do 

Século XVIII, a reconstituição 
da visita de William Beckford 

ao Mosteiro da Batalha, 
ocorrida em 1794, 

recuperando o sucesso que 
tal recriação obteve em 

2011. 

Realizar 6 
recriações 

Grupo de Teatro O 
NARIZ - Câmara 

Municipal da 
Batalha 

Diretor e TS - 
outro pessoal 

sem custos 
  

 
MÚSICA VÁRIA 

 

Concertos e 
audições 
variados 

 
Realizar 3 
concertos 

Orfeão de Leiria - 
Conservatório de 

Música de Coimbria 
- Grupos de música 

tradicional 

Diretor e TS - 
outro pessoal 

sem custos 
  

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   
Ação Educativa 

       

   
Re(visitar) o 

Mosteiro  

Proporciona
r aos profs 
das escs da 
região um 

conhecimen

Escolas/Agrupamen
tos da região 

Diretor e TS sem custos 
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to mais 
aprofundad

o do 
monumento 

   

Frades, reis e 
arquitetos -
uma viagem 

pela história do 
Mosteiro 

 

Proporciona
r um 

enquadram
ento 

didático/pe
dagógico 

através da 
encenação 
histórica, a 

partir de 
diferentes 

olhares mas 
numa base 

de rigor 
histórico 

Grupo de Teatro O 
NARIZ 

Diretor e TS sem custos 
  

   

Atelier: Pedras, 
alavancas, 
cunhas e 
roldanas 

 

Oficina em 
que se 

proporciona
rá a 

compreensã
o das 

técnicas 
construtivas 
do Mosteiro 

com 
aplicação de 
conhecimen

Agrupamento de 
Escolas da Batalha - 
Instituto Politécnico 

de Leiria 

Diretor e TS sem custos 
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tos da 
Física, para 

alunos do 1º 
e 2º ciclos 

   

Atelier: Newton 
no Mosteiro da 

Batalha 
 

Oficina em 
que se 

proporciona
rá a 

compreensã
o das téc 

construtivas 
do Most 

com 
aplicação de 
conhecimen

tos da 
Física, 

alunos do 1º 
e 2º ciclos 

Agrupamento de 
Escolas da Batalha - 
Instituto Politécnico 

de Leiria 

Diretor e TS sem custos 
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Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém 

I Nota Introdutória 
O Serviço Mosteiro dos Jerónimos/Torre de Belém depende da Direção Geral do Património Cultural e é responsável pela conservação, preservação, segurança, manutenção, divulgação, 
gestão e animação cultural de dois dos Monumentos mais emblemáticos do Património Arquitetónico Português, inscritos desde 1983 na Lista do Património Mundial da UNESCO. 
Sendo dois dos “edifícios âncora” no desenvolvimento da zona histórica de Belém, e já perfeitamente integrados na malha urbana de Lisboa, são hoje dois polos de enorme atratividade e de 
dinamização do turismo cultural da cidade, geralmente “vendidos” nos circuitos temáticos “Lisboa e os Descobrimentos”. O enorme reconhecimento público e identificação do Mosteiro dos 
Jerónimos e da Torre de Belém com uma época em que Lisboa era a capital cosmopolita de um reino poderoso e o centro do diálogo e do comércio entre a Europa e todos os outros 
continentes e, ainda, as excecionais condições de acessibilidade a estes Monumentos potenciam a sua capacidade de gerar uma continuada procura e aumento de receitas. Estes 
Monumentos têm atraído um número crescente de visitantes - em 2012 mais de um milhão de visitantes nacionais e estrangeiros – e são também procurados como local privilegiado para 
muitas visitas protocolares, palco de cerimónias de Estado e eventos socioculturais. 
Esta afluência e uso intensivo dos espaços conduzem contudo a alguns riscos, nomeadamente quanto à degradação e insegurança dos edifícios que, aliados às dificuldades de 
reinvestimento direto das receitas geradas, condicionam a autonomia do Serviço na gestão corrente dos recursos humanos e na exigente manutenção quotidiana dos espaços monumentais 
e das respetivas infraestruturas. A grande exposição pública/visibilidade a que estão sujeitos conduz a uma elevada apropriação e uso indevido da imagem e iconografia dos dois 
Monumentos. 
De forma a assegurar uma maior segurança e criar alternativas ao atual e único acesso para a entrada e saída de pessoas e bens ao Mosteiro dos Jerónimos torna-se imprescindível a 
continuação do diálogo com a Casa Pia de Lisboa de forma a podermos vir a dispor de novos espaços que nos permitam acomodar os materiais e equipamentos necessários para apoio à 
realização de receções (transporte e armazenamento, instalação de copas…), e, assim podermos vir a aumentar significativamente número de cedências de espaço, e consequente aumento 
de receitas extraordinárias deste Monumento. Também poderá contribuir para melhorar as condições de acolhimento e segurança dos visitantes, descongestionado o acesso ao 
Monumento e facilitando-o aos visitantes com necessidades especiais de mobilidade. 
Em diálogo com a Paróquia de Santa Maria de Belém teremos de continuar a procurar encontrar e implementar soluções inovadoras que nos permitam regular o excesso de visitantes no 
espaço da Igreja, limitando o seu acesso e regulando os circuitos de visita, de forma a diminuirmos a erosão e os impactos negativos na conservação e manutenção do edifício e do 
património móvel ou imobilizado que este espaço contém. 
No mesmo sentido deveremos continuar a procurar uma solução exequível que desloque para um espaço exterior à Torre de Belém as infraestruturas - Bilheteira/receção, a loja, armazém, 
espaço de apoio aos funcionários, WC’s - que libertem o interior do Monumento e, simultaneamente, nos permita uma melhor gestão do fluxo de visitantes, a requalificação dos espaços 
patrimoniais e da informação sobre o Monumento. 
Sentimos também a necessidade de melhorar a cooperação, por vezes, insuficiente e ineficaz, com as diversas entidades com responsabilidades na área do turismo e outras instituições que 
tutelam os espaços públicos das zonas envolventes dos Monumentos abrangidas pelas respetivas Zonas de Proteção Especial (ZEP). 
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II Objetivos e Estratégias 
Nunca descurando a sua missão de referência patrimonial, e de forma a ser facultado aos visitantes a possibilidade de compreender, através de uma experiência relevante, a sua herança 
cultural comum, quer numa perspetiva histórica quer na atualidade, disponibilizamos duas exposições documentais no Mosteiro dos Jerónimos que permitem acrescentar informação 
relevante sobre os dois Monumentos e a história de Portugal em relação com a história do mundo, e que constantemente estamos a atualizar e a aperfeiçoar. 
Para além dos meios de comunicação impressos sobre os Monumentos em várias línguas e da sinalética bilingue (que nos parece ainda insuficiente) de orientação e de identificação dos 
vários espaços, gostaríamos ainda de poder contribuir para a construção conteúdos específicos para as novas plataformas de comunicação que permitissem o acesso generalizado à 
informação através de aplicações a disponibilizar nos diversos equipamentos ligados aos sistemas de internet wireless (descarregamento de uma aplicação para Iphones, tablets…) 
Queremos reforçar a nossa ação educativa junto dos diversos segmentos de público, nomeadamente no apoio às visitas de carácter pedagógico, gratuito e dirigido ao público infanto-juvenil 
- acolhemos cerca de 50 000 alunos em 2012 - e promover inúmeras outras atividades de dinamização sociocultural nestes dois Monumentos, por iniciativa própria ou em parceria com 
entidades externas. Estas atividades requerem um rigoroso acompanhamento técnico e apoio logístico permanentes. 
Todas estas ações deverão ser articuladas em permanente diálogo com os outros Serviços da DGPC, enquadradas pelas restrições e diretrizes da Direção e aproveitando o enorme potencial 
destes Monumentos para se criarem sinergias com instituições de ensino superior e técnico no sentido da investigação e desenvolvimento de soluções inovadoras e suportadas por novas 
tecnologias que se traduzam em “projetos piloto” passíveis de vir a ser replicados noutros Monumentos. 
III Atividades previstas 
Conforme mapa em anexo, as atividades previstas visam diversificar a oferta cultural qualificada junto dos diferentes segmentos de público visitante nos dois Monumentos contribuindo 
para a afirmação da identidade cultural Portuguesa e para promoção os valores da defesa e proteção do Património. 
Gostaria de propor a realização de uma nova iniciativa cultural genericamente intitulada "A guitarra portuguesa - um legado de Carlos Paredes". 
Carlos Paredes por disposição testamentária legou ao Mosteiro dos Jerónimos duas das suas guitarras. De forma a finalmente podermos prestar a devida homenagem a este artista, que 
aqui atuou por diversas vezes e que connosco colaborou intensamente na primeira grande exposição no nosso País sobre este instrumento – exposição que teve lugar na Torre de Belém em 
1988 “Histórias que a guitarra canta” -, proponho uma pequena exposição temporária destes dois belíssimos instrumentos com informação documental sobre a vida e obra deste artista, 
complementada por um ciclo de concertos de guitarra portuguesa e conferências. Proporcionaríamos ao público o contacto com este compositor/intérprete reconhecido nacional e 
internacionalmente pelo seu original contributo para a divulgação deste instrumento tão enraizado na tradição musical portuguesa. 
Os objetivos acima delineados requerem acompanhamento técnico e apoio logístico a fim de serem rigorosamente respeitadas as estruturas e os espaços destes edifícios históricos, tendo 
em conta a sua salvaguarda, preservação e conservação, sendo absolutamente crucial garantir permanentemente e de uma forma sustentada a segurança dos Monumentos e do público 
visitante. 
IV Conclusão 
Na expectativa de um contínuo crescimento do número de visitantes e consequente acréscimo de receitas, o Serviço Mosteiro dos Jerónimos / Torre de Belém de forma a manter e reforçar 
a prestação de um Serviço Público de qualidade, necessitamos de uma maior estabilidade ao nível dos recursos humanos disponíveis e qualificados. Assim: 
- no caso dos assistentes técnicos que desempenham funções de acolhimento e vigilância  necessitamos de estabelecer um rigoroso critério no conjunto de normas que regulem a 
seleção/recrutamento destes trabalhadores e que nos permita efetuar o planeamento das escalas de serviço com maior envolvimento dos trabalhadores e sentido de responsabilidade e 
exigência no desempenho individual das suas funções. 
- no caso dos técnicos superiores necessitamos de uma equipe sólida e que se complemente na capacidade de avaliação e análise das inúmeras solicitações externas e internas das diversas 
áreas para que somos solicitados e de forma a podermos dar respostas atempadas e eficazes. 
Deverão ainda ser promovidas ações de incentivo à aquisição prévia de bilhetes através da internet de forma a facilitar o acesso do público e diminuir os tempos de espera no momento da 
visita aos Monumentos. 
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PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 
Divulgação de 

conteúdos culturais          

   
Exposição 

Exposição temporária "A 
guitarra portuguesa - um 
legado de Carlos Paredes" 

Aumentar/D
inamizar a 

oferta 
cultural 
junto do 
público 

visitante, 
visando a 

captação de 
público 
nacional 

DGPC/MJ e 
Laboratório José 

Figueiredo 

1 Dirigente;1  
assitente técnico 

45.000,00 € 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

   
Conferências 

Ciclo de conferências "A 
guitarra portuguesa - um 
legado de Carlos Paredes" 

Efetuar  2 
Conferência

s; 2 
Concertos 

DGPC/MJ e entre 2 
a 3 conferencistas 
convidados , entre 

outros. 

1 Dirigente; 1 TS; 
1 AT 

7.500,00 € 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

   
Publicações 

Catálogo "A guitarra 
portuguesa - um legado de 

Carlos Paredes" 

Tiragem de 
entre 300-

500 
Catálogos 

DGPC/MJ 1 Dirigente; 2 TS 30.000,00 € 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

   
Aplicações 

multimédia/4G 

Produção de conteúdos para 
aplicações em equipamentos 

multimédia/4G 

Elaborar 
aplicações 

em 
equipam// 

para 

DGPC/MJ 1 Dirigente; 2 TS 
   



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

128 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

consulta -
telemóvel , 
Iphones e 
internet 
móvel 

(wireless) 

 
Dinamização 

cultural          

   
Concertos 

Acolhimento de eventos 
musicais promovidos por 

entidades externas 

Realização 
de entre 5-7 

concertos 
DGPC/MJ 

1 Dirigente; 1 TS; 
3 AT    

 

Dinamização do 
atendimento 

público 
         

   
Bilhética on-

line 

Dinamização/Versatibilidade 
da bilhética  on-line, via 

Internet 

Agilizar a 
entrada de 
visitantes 
nos dois 

Monumento
s 

DGPC/MJ 
    

   

Torre de Belém: 
Reafetação de 

espaços no 
exterior do 

Monumento, 
destinados à 
instalação da 

bilheteira, loja, 
i.s., centro 
interpretº, 

entre outros. 

Melhorar o 
atendimento/acolhimento 

dos visitantes 
DGPC/MJ 
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MJ : 
Continuação 

das 
negociações 

com a Casa Pia, 
no sentido de 

nos facultarem 
o edíficio 

contíguo ao 
Monumento 

Dotar o Monumento com 
espaços de apoio, de 

armazenamento ( entre 
outros), para o exercício das 

suas atividades 

DGPC/MJ 
     

 
Conservação de 

Bens          

   
Igreja do MJ 

Estudo p/futura 
implementação de sistema 
de controlo de visitantes no 

acesso à Igreja 

Gerir o 
acesso  ao 
espaço da 

Igreja 
visando a 

sua 
preservação 

e 
integridade 
patrimonial 

DGPC/MJ 
    

   
Centro de 

Documentação 

Encadernação de 
documentos em risco de 

deterioração 

Encadernaç
ão de entre 
a 50%-60% 

dos 
documentos 

DGPC/MJ 
 

1.000,00 € OF 
 

 
Bens e 

equipamentos  

ver plano de 
atividades 

DPGC 
    

ver plano de 
atividades 

DPGC 
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Manutenção/Conse

rvação  

ver plano de 
atividades 

DPGC 
    

ver plano de 
atividades 

DPGC 
  

 
Ação Educativa 

         

   
Atelier 

pedagógico 

Ateliers educativos 
destinados ao público 

infanto-juvenil 

Efetuar 14 
ateliers 

MJ/TB 
    

   
Visitas 

Visitas guiadas gerais ao M. 
Jerónimos e T. Belém 

Nº de visitas 
estimadas  -  

de 480 a 
950 visitas, 
dependend

o das 
marcações 

Estabelecimentos 
de 

ensino/Associações 
Solidariedade 
Social/Forças 

Armadas/Embaixad
as/Assembleia da 
República /MNE 

/Centros Culturais 

2 Téc. Superiores 
   

   
Visitas 

temáticas 
Visitas guiadas temáticas 

Estimativa :  
de 50 a 90 

visitas, 
dependend

o das 
marcações 

estabelecimentos 
de ensino 

2 Téc. Superiores 
   

   
Visitas a 
invisuais 

MJ: Visitas guiadas 
específicas a invisuais e/ou 

amblíopes 

Estimativa:  
de 20 a 50 

visitas,depe
ndendo das 
marcações 

estabelecimentos 
de ensino 
/visitantes 

individuais/Centro 
Helen Keller/ACAPO 

2 Téc. Superiores 
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Concertos 

Concertos espontâneos - 
público em geral 

Estimativa:  
de 2 a 5 

concertos,  
dependente 
dos pedidos 

externos 

entidades várias 
(portuguesas e 

estrangeiras) no 
domínio da música 

dois 
Téc.superiores    

   
Concertos 

Ciclo de música - público em 
geral e especialm// nacional 

Realização 
entre  7 - 10 

concertos 

Serviço Educativo e 
escolas do ensino 
especializado da 

música 

2 Téc. Superiores 
   

   
Teatro 

Teatro - "Auto da Barca", 
dirigido a público nacional 

escolar 

número de 
representaç

ões 
dependente 

de 
marcação 

Serviço Educativo e 
Companhia de 
teatro "Ar de 

Filmes" 

2 Téc. Superiores 
   

   
Teatro 

Teatro - "Navegar...", 
dirigido a público nacional 

escolar 

número de 
representaç

ões 
dependente 

de 
marcação 

Serviço Educativo e 
"Éter- Produção 

cultural" 
2 Téc. Superiores 

   

   
Efemérides 

Comemorações - Natal/Dia 
de Reis/Dia dos 
Monumentos e 

Sítios/Jornadas Europeias do 
Património 

Realização 
entre 2 e 6 

Serviço Educativo e 
entidades várias, 

geralmente escolas 
e Juntas de 
Freguesia 

2 Téc. Superiores 
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Acolhimento 

alunos 

Coordenação e orientação 
de estágios de alunos da 

ESHTE 

Coordenaçã
o entre 2 - 4 
estagiários 

Serviço Educativo e 
Escola Superior de 

Hotelaria e Turismo 
do Estoril 

2 Téc. Superiores 
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Museu da Música 

I – NOTA INTRODUTÓRIA 
A museologia, identificada como um vetor de intervenção na sociedade, de educação permanente, da participação dos cidadãos, ganhará maior expressão se também se conseguirem captar 
os diálogos entre os diversos sujeitos da ação (trabalhadores, público, investigadores, entidades parceiras, acervo do museu) e avaliar os novos valores de natureza processual, gerados pelo 
museu, fundados na interação com as comunidades onde está inserido, com resultados ao nível da qualificação da cultura, da reapropriação do património cultural, musical e da inovação 
das práticas sociais em prol da cidadania. 
Apesar de alguma fidelização de públicos que consideramos extremamente positiva, pode-se constatar ainda, que grande parte do público continua a desconhecer o museu o que pode ser 
um indicador preocupante a médio e longo prazo. 
O público escolar representa uma parcela especialmente significativa do total dos visitantes do museu. Neste sentido, a dinamização do Museu da Música, que compete com uma 
diversidade de ofertas aliciantes, principalmente para os grupos mais jovens, indica-nos que estamos no caminho da construção de um saber, no âmbito da educação patrimonial musical, 
partilhado por muitas crianças e jovens, sobretudo por aqueles que fazem parte da camada mais jovem. 
Relativamente ao visitante individual, e pelo estudo informal que tem sido feito, é possível aferir que a maior parte dos visitantes individuais são sobretudo especialistas ou conhecedores no 
domínio da música, musicologia ou organologia, e que tiveram conhecimento do museu através de outros especialistas, colegas ou amigos. 
Porém, reconhece-se que a capacidade de envolvimento de outros atores da comunidade tem sido insuficiente e ainda há muito trabalho a desenvolver. A captação e envolvimento de 
novos cidadãos-clientes, em prol da (re) descoberta de memórias e da dignificação e respeito dos testemunhos do passado, constitui um desafio mas enfrenta uma ameaça, quando falamos 
de uma instituição com espaços reduzidos, sem a possibilidade de ser ampliada. 
O edifício do museu representa uma desvantagem no que se refere aos seus espaços, que não comportam a coleção na sua totalidade e não dispõem de áreas diferenciadas suficientes para 
a realização das diversas atividades. 
Os recursos humanos diminutos e sobretudo pessoal não adequado 
às funções específicas do Museu da Música representam também fatores negativos para o desenvolvimento de sinergias positivas. 
A pouca divulgação que o Museu da Música tem tido entre público em geral, levou-nos a estudar novas formas de comunicação, divulgação e sensibilização que permitam atingir segmentos 
que há muito estão ou sempre estiveram ausentes dos museus. 
Para diversificar, captar novos públicos e alicerçar a relação museu/público, os objetivos de maior relevância estratégica, assentam fundamentalmente no desenvolvimento de mecanismos 
que otimizem as parcerias com diversas entidades que poderão contribuir para transformar um “uso” numa “necessidade”, isto é, poderá transformar um episódio esporádico, num ato 
ritual, alargando o mais possível o número de iniciados e praticantes, tornando o Museu cada vez mais como um “hipermercado cultural”, onde há bens de consumo cultural, para todos os 
gostos, para todas as idades e para todas as bolsas. 
Um dos pressupostos operativos relativamente à captação de públicos tem passado pela realização de inúmeros e diversificados concertos e pela disponibilização dos espaços a outras 
atividades. 



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

134 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

As candidaturas a projetos são cada vez mais um dos veículos para potenciar a escassez de recursos financeiros.  
Quanto ao desenvolvimento de novas tecnologias é cada vez mais um fator que irá contribuir para a estimulação de uma aprendizagem abrangente e diversificada que não só favorece a 
modernização administrativa, como potencia a qualificação dos recursos humanos. 
II – OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 
MISSÃO: investigar, salvaguardar, valorizar e divulgar o património organológico, fonográfico, bibliográfico, documental e iconográfico, no incentivo à qualificação e divulgação da cultura 
portuguesa, com enfoque nos resultados orientados para o cidadão. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Promover a investigação, a salvaguarda, a valorização e divulgação dos bens culturais 
musicológicos através do seu estudo, do inventário e digitalização, da exposição, da 
publicação, da ação educativa e da conservação e restauro de acordo com o Plano de 
Atividades aprovado pela DGPC; 
Assegurar uma maior abertura do Museu à sociedade civil, através do estabelecimento de parcerias com entidades nacionais e/ou internacionais; 
Implementar uma gestão orientada para uma cultura de mérito. Fomentar a motivação dos funcionários e a melhoria do seu desempenho, servindo objetivos que permitam uma avaliação 
orientada para os resultados. 
OBJETIVOS OPERACIONAIS 
EFICÁCIA 
Garantir o estudo e conservação de bens culturais 
1. Tendo em vista a conservação das coleções 
Controlar as condições ambientais; 
Preparar as peças para conservação, estudo e apresentação ao público; 
Proceder ao levantamento e diagnóstico permanente do estado das coleções, relatando as necessidades de conservação; 
Realizar, sempre que se justifique, ações especializadas de conservação, incluindo análise científica, documentação da condição e tratamento; 
Estabelecer o plano de restauro das coleções e o caderno de encargos dos restauros a efectuar; 
Efetuar, quando necessário ou urgente, intervenções de restauro; 
Garantir a adequada execução de fotografias, gerindo o respetivo arquivo e as condições de armazenamento. 
2. Tendo em vista o enriquecimento das coleções 
Garantir a incorporação, através de aquisição, oferta, legado, depósito e permuta, de novos espécimes destinados às várias coleções do Museu. 
3. Tendo em vista o estudo das coleções 
Desenvolver e apoiar projetos de investigação no âmbito da instituição ou em regime de colaboração, promovendo a realização de exposições e a edição de catálogos e estudos em áreas 
relacionadas com os conteúdos das coleções; 
Fazer um levantamento de documentação escrita, fotográfica, áudio e vídeo relativa às coleções; 
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Assegurar a catalogação, classificação e indexação dos fundos documentais e sonoros; 
Recolher, preparar, tratar e difundir, tanto interna como externamente, a documentação sobre as coleções, as exposições e outras atividades do Museu; 
4. Tendo em vista a gestão das coleções 
Garantir a identificação, seleção, receção e controlo de todos os espécimes incorporados no Museu; 
Recensear ou verificar periodicamente as coleções expostas ou em reserva;  
Organizar e gerir os movimentos das peças em reserva ou em exposição, em colaboração com as diferentes parcerias públicas ou privadas, no interior ou no exterior do Museu; 
Coordenar a cedência temporária de peças. 
·                     Estabelecer parcerias com Entidades Públicas 
Garantir e/ou consolidar Protocolos e/ou parcerias com outras Instituições; 
Estabelecer com outras entidades públicas ou privadas, ações coordenadas de levantamento do património histórico-musical português, com vista ao estabelecimento de uma base de 
dados neste domínio. 
·                     Divulgação do património musicológico 
Organizar atividades científicas no quadro de acordos de cooperação com instituições culturais e unidades de pesquisa externas; 
Gerir os meios de ação necessários, com vista a promover a adequada informação pública sobre o museu, as suas coleções e atividades; 
Gerir a imagem institucional do museu e o processo de comunicação com o exterior, nomeadamente com a comunicação social e público em geral; 
Criar e desenvolver, em articulação com as restantes unidades, atividades e material informativo sobre o museu, as suas coleções e atividades visando aumentar a notoriedade da 
instituição; 
Promover um maior envolvimento do público com a instituição; 
Produzir conteúdos para publicação no site sobre o museu, as suas coleções e atividades, assim como sobre música e instrumentos; 
Assegurar a manutenção, atualização e desenvolvimento do site; 
Desenvolver exposições e disponibilizar catálogos online; 
Desenvolver as redes de contactos de profissionais da comunicação social e de personalidades da área da música; 
Divulgar periodicamente informação sobre o museu, as suas coleções e atividades junto do público em geral especificamente junto da Comunicação Social; 
Coordenar e apoiar os profissionais do museu nas suas relações com a comunicação social. 
·                     Alargar a atividade dos serviços educativos 
Conceber diferentes programas e atividades para o conjunto dos públicos-alvo que complementem a visita ao museu e às exposições, sendo de privilegiar o seu desenvolvimento em 
parceria com a sociedade civil e instituições culturais e educativas; 
Diversificar as atividades lúdico-interativas, em particular para grupos de crianças com necessidades educativas especiais; 
Transpor para uma dimensão pedagógica a vertente tecnológica; 
Assinalar efemérides de alguma forma relacionadas com o museu (por exemplo o Dia Mundial da Música ou o Dia Internacional dos Museus); 
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Assegurar as visitas guiadas às exposições, assim como a animação sócio-cultural das atividades do museu; 
Conceber em conjunto com os responsáveis científicos do museu os materiais pedagógicos e documentos de apoio à visita que acompanham as exposições de longa duração e temporárias. 
· Recursos Humanos 
Promover as ações adequadas a uma eficaz política de acolhimento e integração do pessoal, incluindo estagiários e voluntários; 
Organizar uma política integrada de formação dos recursos humanos ao serviço do museu, garantindo tecnicamente o diagnóstico de necessidades, a planificação operativa e programática 
e a adequada avaliação de resultados; 
Assegurar a execução do sistema de avaliação de desempenho. 
EFICIÊNCIA 
Reforçar a visibilidade do Museu 
Dar maior visibilidade ao Museu da Música, utilizando processos dinâmicos, competitivos e atuais, dirigidos a grupos diversificados, permitindo ações de interação entre os diversos atores, 
provocará alterações positivas, que irão projetar uma imagem de referência, motivando toda a comunidade a intervir e a conhecer este património desconhecido de tantos. 
Conclusão 
Para colmatar a escassez de recursos humanos, o museu vai continuar a apostar na colaboração de estagiários e voluntários que permitem não só manter a oficina de Conservação e 
Restauro aberta, assim como a elaboração de um maior número de registos de incorporações, a execução da peça do mês e a colaboração nas redes sociais. 
A programação de eventos vai continuar a depender em parte da colaboração de músicos, construtores, alunos e professores que dinamizam o museu e ajudam a preservar e divulgar as 
coleções. 
Paralelamente, tem-se procurado estudar novas formas de comunicação, divulgação e sensibilização que permitam atingir segmentos que estão ausentes do museu e dado continuidade a 
uma política mais eficaz na comunicação de eventos através das redes sociais, imprensa, rádio e televisão, com vista à obtenção de algum retorno e captação de públicos de várias faixas 
etárias. 
No Serviço Educativo vai dar-se especial atenção aos novos formatos digitais, com a criação de novas atividades que aliam a tecnologia aos instrumentos históricos. 
Apesar das dificuldades financeiras tem-se tentado reverter a situação através de parcerias e apoios e de uma maior programação e divulgação de atividades a custos praticamente 
reduzidos ou nulos. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Parcerias / Protocolos 
         

 
Programação 

Cultural          
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Anu
al 

Um Músico, 
Um Mecenas. 

Ciclo de 
Concertos em 
Instrumentos 

Históricos 

2.ª edição do Ciclo "Um 
Músico, um Mecenas". 

Preservar e dar a conhecer 
alguns dos tesouros da 

valiosa coleção de 
instrumentos musicais do 
Museu da Música, assim 

como repertório de 
compositores portugueses. 

6 concertos 
 

1 téc do MM e 
parceiros como 

ass músicos, 
construtores e 

especialistas em 
instrumentos 

musicais. 

 
Parceiros 

 

  
Anu
al 

Poesia no 
Museu 

2.ª edição do Ciclo "Poesia 
no Museu". Todos os meses 
haverá poesia no Museu da 
Música, com conferências 
sobre autores, leitura de 

poemas e conversa com o 
público. Pesquisar a 

natureza comum entre a 
música e a poesia. 

6 
conferência

s 
 

1 téc do MM. 
Cortesia dos 

alunos e prof do 
Prog em Teoria 
da Literatura da 
Fac de Letras da 

UL 

   

  

Plur
ian
ual 

Carlos Seixas no 
Cravo Antunes. 
Protocolo entre 

o Museu da 
Música e o 
Movimento 
Patrimonial 
pela Música 
Portuguesa 

Gravação das Sonatas de 
Carlos Seixas no Cravo 

Antunes. Preservar o Cravo 
Antunes e efetuar as 

gravações da integral das 
Sonatas de Carlos Seixas 
pelo cravista José Carlos 

Araújo. 

4 gravações; 
2 concertos; 

Oferta de 
uma caixa 
de cd's ao 
Museu da 

Música por 
cada edição 
discográfica. 

 

1 téc do MM; 
Protocolo com o 
Mov Patrimonial 

pela Música 
Portuguesa 

 

MPMP 
(Movimen

to 
Patrimoni

al pela 
Música 

Portugues
a) 
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Ação Educativa 

Plur
ian
ual 

Visita ao Museu 
da Música para 

crianças e 
jovens com 

Asperger 

Visita ao museu que tem 
como objetivo apurar como 
reagem as crianças e jovens 
com Asperger às tecnologias 

da música.  
Desenvolvimento sensorial 

dos portadores de Síndrome 
de Asperger. Público-alvo: 

crianças e jovens com 
Asperger. 

6 visitas 
Parceria com a Asso 

Port de Síndrome 
de Asperger. 

1 téc de SE do 
MM.    

 
Coleções 

Anu
al 

Tratamento do 
espólio de 

Alfredo Keil 

Desenvolvimento de 
candidatura para 

reinstalação e 
reacondicionamento, 

descrição e digitalização da 
documentação do espólio 

Alfredo Keil. 

Apresentaçã
o de uma 

candidatura 
ao Concurso 

de apoios 
para 

recuperação
, 

tratamento 
e 

organização 
de Acervos 

Documentai
s de 2014 

da 
Fundação 
Calouste 

Gulbenkian 

 

1 téc do MM e 1 
voluntário / 
arquivista 
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Estágios e 

Voluntariado 
Anu
al 

Programa de 
Estágios e 

Voluntariado 

Manutenção dos programas 
de estágio e voluntariado do 

Museu da Música. 

3 edições 
anuais; 

5 estagiários / 
voluntários 

orientados em 
média por edição. 

Parcerias com 
Universidades 

 
 

1 téc do MM; 
   

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 

Exposição da 
coleção de violinos 

de factura 
portuguesa do 

Museu da Música 

  

Exposição subordinada à 
construção de violinos em 
Portugal, tendo por base a 

coleção do Museu da Música 

Inauguração 
de uma 

exposição. 
Dar a 

conhecer a 
indústria 

portuguesa 
de violinos, 

violetas, 
violoncelos 
e rabecas. 

Fazer 
catálogo 
online. 

Luthiers 
1 técnico do 

Museu.                     
2 voluntários. 

 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 
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Restauros 

 

Restauro do 
Cravo Taskin 

(Tesouro 
Nacional) 

Cravo de 1782 do 
prestigiado construtor belga 
Pascal-Joseph Taskin (1723-
1793). Encomendado pelo 

Rei de França Luís XVI e 
oferecido a Maria Anna 

Clotilde de França, sua irmã. 
O Rei Umberto II de Itália foi 
o seguinte proprietário, que 
o presenteou à Marquesa de 
Cadaval. Foi posteriormente 

adquirido pelo Estado 
Português. 

1. Reparar a 
estrutura da 

caixa;3. 
Reparar a 

dobradiça da 
haste;4. 

Levantar as 
presentes 

cordas e fazer 
um 

encordoamen
to novo;5. 
Arranjar os 
teclados;6. 

Rever o 
mecanismo 

de 
acoplamento; 
7. Arranjar o 
mecanismo 

das 
joelheiras; 

8. Arranjar os 
saltarelos; 

9. 
Harmonizar; 
10. Renovar 

os 
abafadores; 

11. Acertar os 
pontos de 

beliscar 
(“staggering”) 

DGPC 
1 construtor / 
restaurador 

5.000,00 € OF 
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Edições 

 

Edição de 
biografia da 

família 
“Antunes” dos 
séculos XVIII e 
XIX, da autoria 
de Ana Paula 

Tudela 

Edição da biografia "Os 
Antunes, mestres 

portugueses de fazer cravos 
e pianos (séculos XVIII e XIX): 

contributos para a história 
da construção de 

instrumentos musicais em 
Portugal", cuja investigação 

foi já realizada. Edição: 
DGPC/ Museu da Música. A 

edição desta publicação é de 
grande interesse para o 

Museu da Música, já que 
este integra nas suas 

coleções dois instrumentos 
Antunes, um deles 

classificado como Tesouro 
Nacional, sendo uma das 

peças mais significativos do 
acervo. É ainda de todo o 

interesse na medida em que 
divulgará a história dos 

construtores portugueses e 
desta prestigiada família, 
cujos instrumentos têm 

representação em alguns 
dos mais conceituados 
museus da música do 

mundo. 

Edição da 
biografia. 

DGPC 
1 investigadora 

externa 
5.000,00 € 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 
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ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 
 

   
O Futuro da 

Música 

Atelier que visa explorar as 
tecnologias ligadas à música 

ao mesmo tempo que 
procura refletir sobre os 

avanços verificados ao nível 
da receção musical. Público-

alvo: todos os níveis de 
escolaridade. 

Realização 
de entre 5 a 
10 ateliers / 

ano 
 

1 Técnico do 
Serviço Educativo 

  
 

   
Stradivarius 

Virtual 

Atelier que visa permitir aos 
visitantes a exploração do 

som do violoncelo 
Stradivarius num 

sintetizador midi. Explicação 
do processo de criação 
musical com recurso às 

novas tecnologias. Público-
alvo: 2.º e 3.º Ciclos. 

Realização 
de entre 5 a 
10 ateliers / 

ano 
 

1 Técnico do 
Serviço Educativo 

  
 

   

Do fonógrafo 
ao leitor mp3: a 

evolução do 
fonograma 

Atelier que procura dar a 
conhecer a evolução dos 
reprodutores e formatos 

áudio. Público-alvo: Ensino 
básico, secundário e adultos. 

Realização 
de entre 10 
a 15 ateliers 

/ ano 
 

1 Técnico do 
Serviço Educativo 
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Pequenos 

Investigadores 

Jogo de aventura no qual as 
crianças, em grupos, são 

convidadas a descobrir os 
segredos do Museu. 

Sensibilização das crianças 
para a descoberta em 

equipa, incentivando o uso 
dos sentidos, em especial a 

audição. Público-alvo: 1º 
ciclo do ensino básico 

Realização 
de entre 5 a 
10 ateliers / 

ano 
 

1 Técnico do 
Serviço Educativo 

  
 

   

Como se 
classificam os 
instrumentos? 

Depois de uma breve 
explicação sobre a 
classificação dos 
instrumentos, os 

participantes dividem-se em 
grupos para localizar no 
Museu os instrumentos 

segundo a sua categoria. 
Conhecimento das famílias 
dos instrumentos. Público-

alvo: 1.º e 2.º ciclos do 
ensino básico. 

Realização 
de entre 5 a 
10 ateliers / 

ano 
 

1 Técnico do 
Serviço Educativo 

  
 

   
Visita Guiada 

Visita à exposição 
permanente 

Realização 
de entre 70 
a 100 visitas 

/ ano 
 

1 Técnico do 
Serviço Educativo 

  
 



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

144 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

   
Exposições 

       

   
Peça do Mês 

Mostra mensal de uma peça 
do acervo e respetiva 

produção de conteúdos 
informativos 

12 peças 
 

2 Tés do MM; 
Estagiários e 
voluntários 

 
l 

 

   
Programação 

Cultural        

   

Noite / Dia 
Internacional 
dos Museus 

Programação para 
celebração da Noite / Dia 
Internacional dos Museus 

Assegurar a 
realização 

de uma 
programaçã

o para a 
Noite / Dia 
Internacion

al dos 
Museus 

 

Equipa do Museu 
e eventuais 
parceiros 

   

   

Celebração do 
20.º aniversário 

do Museu da 
Música 

Programação para 
comemoração dos 20 anos 

da inauguração do Museu da 
Música 

Assegurar a 
realização 

de uma 
programaçã
o para o dia 
26 de Julho 

de 2014 

 

Equipa do Museu 
e eventuais 
parceiros 

 
  

   

Centenário da 
publicação da 

primeira 
classificação 
Hornbostel-

Sachs 

Visita de estudo, banda, 
workshop 

Assegurar a 
realização 

de uma 
programaçã

o para 
celebração 

do 
centenário 

 

Equipa do Museu 
e eventuais 
parceiros 
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da 
publicação 

da 
classificação 
organológic

a de 
Hornbostel-

Sachs, na 
Revista 

Zeitschrift 
für Musik, 
em 1914 

   
Outros eventos 

Concertos de música erudita, 
jazz, pop/rock, etc., 

realizados no museu. 
Assegurar a programação de 
concertos com regularidade 

semanal. Fidelizar  um 
público ecletico. 

Entre 35 a 
45 eventos / 

ano 
 

1 técnico do 
Museu.  

Cedências 
de Espaço  

   
Coleções 

       

   
Programa 

Matriz 
Melhoria das fichas 

Melhoria de 
entre 50% a 

70% das 
fichas 

 
1 Téc SE    

   
Organização 
dos Acervos 

Continuação da organização 
dos acervos fonográfico e 

Entre 5000 
e 7500  

1 téc MM; 
ver plano de 

atividades   
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fonográfico e 
documental e 

respetivo 
reacondiciona

mento nas 
reservas 

documental, garantindo o 
desenvolvimento de listas 

discriminativas para os 
vários conjuntos 

incorporados, a numeração 
e marcação de todos os 

fonogramas / documentos e 
o seu reacondicionamento 

em reserva 

fonogramas 
/ 

documentos 
registados 
até 31-12-

2014 
Aquisição 

de material 
para 

reacondicio
namento de 
fonogramas 

/ 
documentos 

Estagiários e 
voluntários 

DPGC 
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Museu do Chiado / Museu Nacional de Arte Contemporânea 

I. Nota introdutória 
O Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado tem por missão a colecionar, estudar e divulgar a Arte Moderna e Contemporânea em Portugal, entre 1850 e a actualidade. 
Instituição nacional aberta ao público deve, para cumprir a sua missão, propiciar aos visitantes o máximo usufruto dos patrimónios artísticos no âmbito atrás descrito, através de exposições, 
permanente e temporárias, programações multimédia e publicações, ações educativas, tanto de iniciação pedagógica como de apoios à formação académica e profissional como à 
integração social dos indivíduos. 
II. Objetivos e estratégias 
Os objetivos para 2014 são: 
Promover o acesso regular e qualificado dos cidadãos às coleções e espaços públicos. 
[Indicadores:> 50.000 visitantes, <25 reclamações, <5 episódios impeditivas do acesso público, 70 acolhimentos técnicos e científicos, 80 visitas guiadas, 20 oficinas pedagógicas; 4 
concertos.] 
Garantir as programações, com responsabilidade partilhada da equipa na execução financeira e na otimização dos meios. 
[Indicadores: 50.000 € em mecenatos e parcerias; 4 exposições temporárias; 2 exposição noutras instituições; 7 programações multimédia; 2 encontros científicos, 1 programações do 
Serviço Educativo; 2 publicações sobre Museu e Coleções; 3 catálogos de exposições temporárias; 2 publicações de orientação de visita.] 
Afirmar a imagem MNAC-MC pelo diálogo, rigor científico, técnico e profissional. 
[Indicadores: Atitudes de correção e cordialidade com os visitantes e entre os colegas; articulação continuada com os Amigos do Museu; aplicação sistemática do grafismo MNAC; novo 
website; estratégias ativas de comunicação nacional e internacional; 7 produtos de merchandizing.] 
Promover a aquisição, conservação, inventário, investigação e divulgação da coleção. 
[Indicadores: 3 aquisições de obras; 25 intervenções de conservação; 150 atualizações das fichas Matriz; 3 projetos de investigação autónomos e/ou em parceria, peças cedidas para 
exposições.] 
Salvaguardar as estruturas físicas e funcionais da instituição. 
[Indicadores: 2 ações de melhoramento estrutural das instalações e equipamentos;2 revisões ao edifício; tratamento de 40% dos espólios documentais da Biblioteca e dos Serviços Técnicos 
e Administrativos. 
As estratégias para 2014 são: 
Otimizar os meios humanos e materiais do Museu, pela distribuição e responsabilização dos desempenhos pela equipa, planificação atempada das atividades e responsabilização partilhada 
pelos gastos na gestão de espaços e equipamentos. 
Obter 75% dos meios financeiros para produção das atividades, através de Mecenatos e Parcerias.  
Promover uma presença mediática mais intensa do MNAC-MC junto dos meios de comunicação social e agentes de Turismo. 
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III. Conclusão 
O Plano de atividades apresentado para 2014 reflete a ambição possível face às contingências do espaço atual do MNAC-MC assim como os constrangimentos financeiros da tutela e das 
entidades de apoio e mecenáticas no financiamento das atividades temporárias, e que optam, agora, por fincamentos mais difusos e de menor dimensão. 
Propõe-se contudo uma oferta diversificada de exposições, entre autores contemporâneos, históricos da modernidade, jovens autores e divulgação de núcleos menos conhecidos das 
coleções do século XIX e XX. 
A programação executada no primeiro trimestre de 2013 – exposição permanente, um ciclo de vídeos com encontros paralelos e uma exposição temporária, a apar de cerca de 60 visitas e 
10 oficinas de expressão artística – teve um encargo de cerca de 40.000 €, dos quais 17.000 € pela tutela e os restantes através do mecenato Millenium bcp. 
A realização plena destes bons resultados, tendo em conta o baixo custo médio por ação, depende, em muito, da visibilidade mediática que conseguem ter, pela Comunicação que se possa 
fazer em torno deles, de modo a afirmar publicamente a imagem do MNAC-MC e cativar novos e mais numerosos visitantes. 
Todo o trabalho que se está produzindo ao longo deste ano, nova imagem gráfica e website site do MNAC-MC, deverá ter repercussões profundas em 2014, normalizando a imagem da 
instituição no imaginário cultural do País. 
Fundamental será também o reforço pela tutela do MNAC-MC, compreendido como entidade nacional que tutela o colecionismo do Estado no que diz respeito ao património das Artes 
Plásticas Modernas e Contemporâneas em Portugal. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

 
Concertos de Verão 

anu
al 

Concertos no 
Jardim das 
Esculturas 

entre Julho e 
Setembro 

Série de concertos de música 
popular contemporânea. 

Divulgar 
MNAC e 

cativação 
novos 

públicos. 

 
1 TS, 4 AT 20.000,00 € 

Mecenato 
e parceria 

EGEAC. 
 

 
Exposição 

Antológica de 
António Soares 

Plur
ian
ual 

Pintura e desenho (investigação, textos)  

Em parceria com o 
Museu Nacional do 

Teatro 

   

Ver PA 
MNT 

Preparação de catálogo (encomenda de textos, 
campanha fotográfica, design gráfico e pré-

impressão) 
    

Exposição temporária a inaugurar em 
Novembro de 2015 
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PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 

Rei, capitão, 
soldado, ladrão. 

Fotografia de Jorge 
Molder 

 Filmes na Sala polivalente       

 
Vasco Araújo. 

Botânica 
anu
al 

Exposição Esculturas 
   

5.000,00 € 

OF + 
Meios 

angariado
s pelo 
autor, 

Assírio e 
alvim e 
EDP e 

Assírio e 
Alvim 

 

 
Vitor Pires Vieira. 

Antológica. 
anu
al 

Exposição Pinturas e objetos 
   

10.000,00 € 
OF + 

Mecenato  

 
Adriano Sousa 

Lopes  
Investigação 

 

Estudar e 
divulgar a 
obra do 

pintor Sousa 
Lopes. 

Exposição a 
realizar em 

2015 

MNAC. Museu 
Militar. 

1 TS e 2 
investigadores 

externos. 
 

Condicion
ado a 

angariaçã
o de 

Mecenato 
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Arte Nova em 

Portugal  
Investigação 

 

Sistematizar 
o 

conhecimen
to da arte 
Nova em 
Portugal. 

Exposição a 
realizar em 

2015 

MNAC. Museu da 
Cidade. 

2 TS 
 

MNAC-
MC  

 Sara & André  Exposição 
Pinturas, desenhos, objetos, 

vídeos, instalação  
   10.000,00 € 

OF + 
SONAE 

 

 
Arte Portuguesa 

1850-1975. Coleção 
MNAC 

 Exposição 
Atualização da exposição 

permanente 
      

 
Tatiana Macedo. 

Staff Only 
 Instalação ao longo da exposição permanente       

 

A Visão 
Incorporada / 

Perfomance para a 
Câmara 

 Exposição coletiva internacional de video     SONAE  

 

Rui Mourão - Os 
nossos sonhos não 
cabem nas vossas 

urnas 

 Instalação multimédia     SONAE  

 Bodies in Space  Coletiva de vídeo     SONAE  

 
Coco Fusco - No 

âmbito do Festival 
Temps d'Images 

Anu
al 

Ciclo de vídeos e multimédia     SONAE  

 
Ecos on the Wall. 

Diáspora 
Portuguesa 

 
Nove exposições individuais ao longo do ano de 

jovens artistas portugueses. Intervenções na 
parede frontal do Atrium do MNAC 

   2.000,00 € 
OF + 

Millenniu
m 
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Eventos 

Comemorativos       
2.000,00 € OF 

 

   
Noite e Dia dos 

Museus 
dinamização cultural  

DGPC e outras  
instituições 

culturais próximas. 
3 TS e 12 AT. 

   

   
5 ªs á noite dinamização cultural  

DGPC e outras  
instituições 

culturais próximas. 

3 técnicos 
superiores e 12 

AT. 
   

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

 
Ação Educativa 

      
5.500,00 € 

OF+Mece
nato  

   

Visitas guiadas de âmbito pedagógico para 
escolas, grupos culturais e séniores a Exposição 

Permanente e Exposição Temporária 
   

   

   
Visitas guiadas para todo o público a Exposição 

Permanente e Exposição Temporária 
   

   

   

Visitas 
comentadas 
para todo o 

público 

Temas, Obras, Artistas    
   

   
Ateliers de desenho para todo o público    
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Museu Grão Vasco 
PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 

Congresso "Habitar 
[Património] - 

Viseu" 
 

Congresso 
"Habitar 

[Património] - 
Viseu" 

O Congresso, repartido entre 
o último semestre de 2013 e 

o primeiro semestre de 
2014, fará um ponto de 

situação quanto à 
investigação cientificamente 
estabelecida e comprovada 
sobre a cidade de Viseu e 
sua envolvente, quer do 

ponto de vista das 
intervenções patrimoniais 

em monumentos, no centro 
histórico, decorrentes da 

atividade arqueológica, mas 
também de intervenções nos 

domínios da qualidade de 
vida das populações, do 

património vernacular e dos 
projetos de integração social 

transversais à questão do 
"habitar". 

3 sessões 
em 2013 e 3 
sessões em 

2014 

Empório, Projeto 
Património; Museu 
Grão Vasco, Escola 

Superior de 
Educação de Viseu e 

a Universidade 
Católica Portuguesa 

- Centro Regional 
das Beiras 

1 técnico 
   

 

Exposição da 
Coleção da Caixa 

Geral de Depósitos 
 

Exposição 
Gravura   

Culturgest 
 

3.000,00 € 
OF + 

Culturgest  

 
José de Almeida 

Furtado       
5.000,00 € 

OF + 
(condicion

ado a 
angariação
) Mecenato 
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Exposição José 
de Almeida 

Furtado 

Exposição temporária ou 
restruturação da sala de 
exposição permanente 

Realização 
de 

exposição e 
Restruturaç
ão da sala 

dedicada ao 
retrato 

     

   

José de 
Almeida 
Furtado - 

Coleções do 
Museu Grão 

Vasco 

Lançamento de catálogo 

Lançamento 
a quando da 
inauguração 

da 
exposição 

temporária 
ou 

restruturaçã
o da sala de 
exposições 

 
1 TS 15.000,00 € 

OF e 
eventual
mente ao 
abrigo do 
protocolo 

com a 
Imprensa 
Nacional  

 

 

Legado Pereira da 
Gama - Coleções do 
Museu Grão Vasco 

 

Estudo do 
Legado Pereira 

da Gama 
Lançamento de catálogo 

Estudo e 
lançamento 
de catálogo 

rasoinée 
 

2 TS 
 

Mecenato 
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18 de Maio - dia 
internacional dos 

museus 
 

Festa do Museu 
Grão Vasco 

Atividades de animação, 
exposições e eventos 

Realização 
de 

atividades 
de 

animação, 
exposições 
e eventos 

comemorati
vos do Dia 
Internacion

al dos 
Museu - 18 
de Maio de 

2014 

Entidades museais 
da cidade (tuteladas 

por: Câmara 
Municipal de Viseu, 
Diocese de Viseu, 
Misericórdia de 

Viseu, Tesouro da 
Sé, entre outros) 

Todos os 
trabalhadores do 

Museu 
1.000,00 € OF 

 

 

Estudo da coleção 
de pintura do 

Museu Grão Vasco 
 

Pintura dos 
séculos XIX e XX 

Lançamento de catálogo 

Estudo e 
lançamento 
de catálogo 

rasoinée 
 

2 TS e aquisição 
de serviços a um 

investigador 
 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

  
Serviços 

Educativos 
Atividades pedagógicas dos 

Serviços Educativos 

Realização 
de 50 visitas 
temáticas e 
especializad

as 

Escolas e Museu 
Grão Vasco 

1 TS 500,00 € OF 
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Museu Monográfico de Conímbriga 
PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Desenvolvimento infraestrutural do programa 
museológico de Conimbriga        

 
Aquisições 

 
Aquisições 

Aquisição dos terrenos 
necessários ao lançamento 

do projeto geral de 
intervenção 

Adquirir os 
prédios 

rústicos e 
urbanos 

necessários 
à 

implementa
ção do 

projeto. 

  

ver plano de 
atividades 

DMCC 
  

Investigação arqueológica 
         

 

Desenvolvimento 
das escavações 

Arqueológicas nas 
Ruínas de 

Conimbriga 
(DEARCON) 

 
Escavações 

Arqueológicas 

Realizar escavações 
arqueológicas na cidade, 

com integração de 
voluntários do Ensino 

Superior especializado em 
Arqueologia 

a) cont o 
conj de 
ações 

destinadas a 
identificar 
os limites 

sul do 
anfiteatro; 
b) alargar a 

área de 
intervenção 
no sector a 
nordeste do 

fórum. 
 
 

 
MMC; DGRSP; 

CEAUCP 

Não 
especificame
nte calculado 

(a diluir no 
funcionamen
to regular do 

Museu) 

DGPC; 
Voluntari

ado e 
mecenato

. 
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Reforço dos meios humanos 
         

 
Contratos de 

Emprego/Inserção  
Integração de 
colaboradores 

Assegurara a prestação, 
através de CEI's de 
colaboradores na 

manutenção dos espaços. 

4 pessoas 
ao longo de 
todo o ano. 

     

 

Protocolo com a 
Direcção Geral da 

Reinserção Social e 
Serviços Prisionais 

 
Integração de 
colaboradores 

Assegurara a prestação, 
através do protocolo em 

vigor, de colaboradores na 
manutenção dos espaços. 

2 pessoas 
ao longo de 
todo o ano, 

mínimo 
actual; 

desejavelme
nte 4 

pessoas ao 
longo de 

todo o ano. 

  
16.500,00 € OF 

 

Restauro dos Mosaicos do Museu Nacional de 
Arqueologia        

 

Reintegração do 
mosaico de Santa 

Vitória do Ameixial 
 

Reintegração 
do tesselato 

Recuperar a integridade dos 
suportes das placas, 
restaurar elementos 

indispensáveis à 
compreensão do esquema 
geométrico e reintegrar a 
superfície do pavimento. 

Concluir 
fase de 

remontage
m das 

placas de 
resina. 

Preparar 
reintegraçã

o do 
desenho do 
tesselato. 

 

MMC; MNArq; 
aquisição de 

serviços 
10.000,00 € OF 

a) 2500 € 
materiais; 
b) 10.000 

€ 
aquisição 

de 
serviços. 

Ação 
compleme

ntar/de 
colaboraç
ão com o 
MNArq 
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PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 

Implementação do 
Plano de 

Conservação 
Preventiva 

         

   
Manutenção de 

mosaicos 

Monitorização do estado de 
conservação, intervenções 
curativas e instalação de 
proteções nas áreas de 

mosaicos conservados in situ 

Efetuar as 
intervençõe
s adequadas 

nas áreas 
previstas 

em Plano de 
Conservaçã

o 
Preventiva. 

N.a. MMC 4.000,00 € OF 
 

   

Manutenção do 
sistema 

hidráulico na 
Casa dos 
Repuxos. 

Abertura de caixa de visita 
técnica ao tanque e motor. 

Lançar e 
concluir a 

intervenção 
necessárias 

para 
garantir a 

manutenção 
dos 

equipament
os e 

possibilidad
es de 

limpeza 
para manter 
a qualidade 

da água 

Aquisição de 
serviços 

MMC; DEPOF 3.500,00 € OF 
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Mobiliário e 
equipamento 

de 
contentorizaçã

o da reserva 

Remodelação do mobiliário 
da reserva, com adaptação 

dos contentores, de maneira 
a adequar o espaço 

contentorizado disponível às 
necessidades de 

armazenamento de material. 

Instalar 55 
módulos de 
estantes, de 

acordo com o 
plano de 

intervenção 
elaborado; 

modificar as 
condições de 
armaazenage

m do 
material com 

750 novos 
contentores. 

  

ver plano de 
atividades 

DPGC 
  

 
Exposição 

temporária  

Exposição 
"Virgílio 

Correia, no 70º 
aniversário da 

sua morte". 

Exposição documental 
polinucleada sobre a 

personalidade do Prof. 
Doutor Vergílio Correia, 

primeiro diretor das 
escavações arqueológicas 

sistemáticas em Conimbriga 

Inaugurar a 
exposição em 
dois núcleos 

(Museu 
Monográfico 

de 
Conimbriga e 
Arquivo da 

Universidade 
de Coimbra) 

em 10 de 
Junho de 

2014. Editar o 
respectivo 
catálogo. 

Arquivo da 
Universidade de 

Coimbra; 
Departamento de 

Ciências do 
Património da 

Faculdade de Letras 
da Universidade do 

Porto; Liga de 
Amigos de 

Conimbriga. 

MMC; Dep. 
Património da 
Fac. Letras Un. 
Porto.; Arquivo 
da Universidade 

de Coimbra 

1.500,00 € 

OF + 
Mecenato 

para 
Catálogo 
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Edições do Museu 
Monográfico de 

Conimbriga 
         

   

Roteiro Breve 
do Museu e das 

Ruínas 

Pequeno instrumento de 
apoio à visita de Conimbriga. 

Reimprimir 
o roteiro 
existente, 

em volumes 
adequados 
à sua venda 

 
MMC 

 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

   
Guia das Ruínas 

Principal meio de apoio 
escrito à visita das Ruínas de 

Conimbriga. 

Prod edição 
atualizada, 

em 3 línguas 
, em vol 

adequados 
à sua venda 

num 
período de 
5 anos (c. 
2000 exp.) 

 
MMC; ADF 

 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

   
Catálogo do 

Museu 

Principal meio de apoio 
escrito à visita ao Museu de 

Conimbriga. 

Produzir 1 
nova ed, em 

2 línguas, 
em vol 

adequados 
à sua venda 

num 
período de 
5 anos (c. 
2000 exp.) 

 
MMC; ADF 

 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 
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Extensão Educativa 

do Museu          

   
Dia Mundial da 

Árvore 
Plantar um conjunto de 
árvores em Conimbriga. 

Pretende-se 
sensibilizar 
o público 
infanto-

juvenil para 
as 

preocupaçõ
es com a 

preservação 
da natureza; 
desenvolver 

uma ação 
envolvendo 
um mínimo 

de 30 
pessoas. 

Jardim Botânico da 
Universidade de 

Coimbra; Empresas 
de Horticultura e 

Silvicultura da 
região. 

MMC S/custos. 
Mecenato 

em 
espécie. 

 

   

Dia 
Internacional 

dos 
Monumentos e 

Sítios 

Desenvolver atividade de 
acordo com a temática 

proposta. 

O Museu 
Monográfico 

de 
Conimbriga 
continuar a 

associar-se à 
celebração 

desta 
efeméride; 

desenvolver 
uma ação 

envolvendo 
um mínimo 

de 30 
pessoas. 

Direção Regional de 
Cultura do centro. 

MMC S/custos. N.a. 
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Dia Mundial da 

Dança 

Promover a realização de 
uma performance de dança 

dentro das Ruínas de 
Conimbriga. 

Potenciar os 
espaços 

existentes 
dentro do 
perímetro 
visitável 

para este 
tipo de 

iniciativas; 
desenvolver 

uma ação 
envolvendo 
um mín de 

30 pes 

Conservatório 
Regional de Música 

de Coimbra. 
MMC S/custos. N.a. 

 

   
Dia Europeu da 

Música 

Promover a realização de um 
espetáculo musical dentro 
das Ruínas de Conimbriga. 

Potenciar os 
espaços 

existentes 
dentro do 
perímetro 
visitável 

para este 
tipo de 

iniciativas; 
desenvolver 

uma ação 
envolvendo 
um mín de 

100 p 

Conservatório 
Regional de Música 

de Coimbra. 
MMC S/custos. N.a. 
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Dia 
Internacional 
dos Museus 

Desenvolver atividade de 
acordo com a temática 

proposta. 

O Museu 
Monográfic

o de 
Conimbriga 
continuar a 
associar-se 

à 
celebração 

desta 
efeméride; 

desenvolver 
uma ação 

envolvendo 
um mínimo 

de 30 
pessoas. 

Liga de Amigos de 
Conimbriga. 

MMC 1.000,00 € OF 
 

   
Dia Mundial da 

Criança 

Workshops/Ateliês/Oficinas 
de criação de mosaico, 
pintura facial, caça ao 

tesouro e arqueólogos por 
um dia. 

Proporciona
r ao público 

infanto-
juvenil uma 

visita a 
Conimbriga 

num 
contexto 

diferente do 
tradicional. 
Fidelização 

desta 
tipologia de 

público; 
desenvolver 

uma ação 

Agrupamento de 
Escolas de 

Condeixa-a-Nova. 
MMC S/custos. N.a. 
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Observaç
ões 

envolvendo 
um mínimo 

de 100 
pessoas. 

   
Dia Nacional 

dos Avós 

Desenvolver um conjunto de 
visitas guiadas de carácter 

“intergeracional” 
promovendo o diálogo entre 

avós, filhos e netos. 

Atividade 
desenvolvid

a com o 
intuito de 

captar/fideli
zar o 

público-alvo 
as famílias; 
desenvolver 

uma ação 
envolvendo 
um mínimo 

de 30 
pessoas. 

Câmara Municipal 
de Condeixa-a-

Nova; Santa Casa da 
Misericórdia de 

Condeixa. 

MMC S/custos. N.a. 
 

   
Teatro de Tema 

Clássico 

Dar continuidade ao 
programa plurianual do 

Festival de Teatro de Tema 
Clássico realizado em 

parceira com a Liga dos 
Amigos de Conimbriga. 

Fomentar a 
realização 
do Festival 

que conta já 
com a XV 
edição; 

desenvolver 
uma ação 

envolvendo 
um mínimo 

de 200 
pessoas. 

Thyasos, Grupo de 
Tetaro do Instituto 

de Estudos Clássicos 
da fac. Letras da Un. 

Coimbra. 

MMC 800,00 € OF 
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Dia 
Internacional 

da 
Solidariedade 

Durante o mês de Agosto o 
Museu Monográfico de 

Conimbriga irá servir como 
centro de recolha de bens 

alimentares/roupa/calçado/
brinquedos/manuais 
escolares para depois 

distribuir por instituições de 
solidariedade e famílias 

carenciadas do concelho de 
Condeixa. 

Promover a 
integração 

da 
comunidade 

local; 
desenvolver 

uma ação 
envolvendo 
um mínimo 

de 100 
pessoas. 

Santa Casa da 
Misericórdia de 

Condeixa; outras 
IPSS's do Concelho. 

MMC S/custos. N.a. 
 

   
Dia Mundial do 

Turismo 

Desenvolver um seminário 
de promoção do turismo na 

região centro. Criação de 
uma feira de sabores como 
forma de se apresentarem 
os produtos endógenos da 

região. 

Dar a 
conhecer o 
potencial 

patrimonial/
turístico da 

região 
centro; 

desenvolver 
uma ação 

envolvendo 
um mínimo 

de 30 
pessoas. 

Entidade Regional 
de Turismo do 

Centro. 
MMC S/custos. N.a. 
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Dia Mundial do 

Coração 

Criação de um logo humano 
em forma de coração na 
praça central do fórum 
romano de Conimbriga. 

Sensibilizar 
os visitantes 

de 
Conimbriga 

e a 
população 
em geral 
para os 

benefícios 
dos hábitos 
de uma vida 

saudável; 
desenvolver 

uma ação 
envolvendo 
um mínimo 

de 200 
pessoas. 

Santa Casa da 
Misericórdia de 

Condeixa;Associaçã
o Portuguesa de 

Cardiologia. 

MMC S/custos. N.a. 
 

   
Dia da Bengala 

Branca 

Proporcionar um conjunto 
de visitas guiadas para 

invisuais permitindo o tato 
com algumas das peças mais 
emblemáticas da coleção do 

Museu de Conimbriga. 

Facultar o 
acesso à 

cultura para 
pessoas que 

padeçam 
desta 

incapacidad
e; 

desenvolver 
uma ação 

envolvendo 
um mín de 

30 pes 
 

ACAPO MMC S/custos. N.a. 
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ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   
Ação Educativa 

Assegurar  o 
acompanhamento das visitas 

escolares. 

Manter as 
elevadas 
taxas de 

acompanha
mento das 

visitas 
escolares 

programada
s (>90%) e a 
disponibiliza

ção de 
guionament
os externos 
certificados. 

Guias externos. At's dedicados. S/ custos N.a. 
 

   
Conservação e 

restauro 

Responder às solicitações de 
intervenção em conservação 

e restauro de bens 
arqueológicos móveis. 

Manter uma 
razoável 
taxa de 

resposta às 
solicitações 
recebidas 
(>50%). 

N.a. MMC 

Não 
estimável 

antecipadam
ente. 

Receitas 
de 

serviços 
prestados

. 

 

   
Acolhimento de 

voluntariado 

Integrar as propostas 
recebidas de prestação 

voluntária de colaborações 
em áreas significativas. 

Assegurar a 
integração 
de todas as 
propostas 

válidas. 

N.a. MMC S/ custos N.a. 
 

   

Colaboração 
com a 

comunidade 
local 

Continuar a colaboração 
com as entidades locais. 

Manter a 
representaç

ão do 
Museu 

Monográfic

N.a. MMC S/ custos N.a. 
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o de 
Conimbriga 
no Conselho 

geral do 
Agrupament

o de 
Escolas, no 
Conselho 
Local de 

Ação Social 
e outras 

colaboraçõe
s. 

   
Rotinas de 

manutenção 
Manutenção da Ruínas 

Aplicação 
de 

herbicidas 
N.a. MMC 1.600,00 € OF 

 

     

Utilização 
de 

maquinaria 
(manutençã

o) 

N.a. MMC 1.900,00 € OF 
 

    
Aquisição de ferramentas e 

utensílios. 

Manter o 
inv de 

ferramentas 
desgastávei
s pelo uso. 

 
 
 
 
 

N.a. MMC 850,00 € OF 
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Museu Nacional de Arqueologia 
PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Exposições 
         

 
Tempo Resgatado 

ao Mar 

Plur
ian
ual 

Exposição 
temporária 

Exposição em colaboração 
com o CNANS com vista a 

dar a conhecer a 
investigação e os acervos 

conservados em várias 
instituições, os quais são 
ainda desconhecidos da 

grande maioria dos cidadãos 
António Carvalho 

(Coordenador geral) 
Adolfo Silveira (Comissário 

Científico e Executivo) 
Amélia Fernandes 

(Coordenação Técnica) 
Maria Manuela Fernandes 

(Projeto Museográfico) 

Divulgar o 
património, 
apresentar 
o ponto de 

situação 
sobre os 

últimos 30 
anos de 

Arqueologia 
Subaquática 

em 
Portugal, 

aumentar o 
número 

global de 
visitantes 
do Museu 

  
5.000,00 € OF 

 

 

Etnografia extra-
europeia nas 

coleções do MNA 

Plur
ian
ual 

Exposição 
temporária 

Exposição de peças da 
coleção etnográfica extra-

europeia do MNA 

Divulgar o 
património, 
apresentar 
a coleção 

etnográfica 
extra-

europeia 
fundacional 

do MNA, 
aumentar o 

 

António 
Carvalho, Ana 
Isabel Santos 
(Comissária 
Científica) 

5.000,00 € 

O.E. e 
Instituto 

de 
Investigaç

ão 
Científica 
Tropical 
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número 
global de 
visitantes 
do Museu 

 

Biface - O “faz-
tudo” da primeira 

humanidade 

Anu
al 

Exposição 
temporária 

Seleção e exposição de 
bifaces das coleções do MNA 

Dar a 
conhecer a 

mais 
enigmática 
ferramenta 
da história 

humana 
segundo 

alguns eixos 
principais, 

aumentar o 
número 

global de 
visitantes 
do Museu 

 

António 
Carvalho, Luís 

Raposo 
(Comissário 
Científico) 

10.000,00 € 
OF + 

Mecenato  

 
Escoural: 50 anos 

depois 
Anu
al 

Exposição 
temporária 

Exposição comemorativa da 
efeméride sobre a 

descoberta da importante 
Gruta do Escoural 

Divulgar o 
património, 
aumentar o 

número 
global de 
visitantes 
do Museu 

 

António 
Carvalho, Ana 

Santos 
(Comissária 

Científica 

10.000,00 € 
OF + 

Mecenato  

Edições 
         

 
Protocolo INCM 

         

  
Anu
al 

Publicação de 
"Suplemento ao 

Arqueólogo 
Português 8" 

Elaboração e publicação de 
livro decorrente de 

protocolo com o INCM 

Publicação 
até Janeiro 

2014 
 

António Carvalho, 
Luís Raposo, Ana 

Melo 

Custos a 
cargo do 

INCM 
INCM 
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ões 

  
Anu
al 

Publicação de 
"Fotobiografia 

de Manuel 
Heleno" 

Elaboração e publicação de 
livro decorrente de 

protocolo com o INCM 

Publicação 
até Janeiro 

2014 
 

António 
Carvalho, Luís 
Raposo, Ana 

Melo 

Custos a 
cargo do 

INCM 
INCM 

 

  
Anu
al 

Publicação de 
"O Arqueólogo 
Português" S.5, 

vol. 2 

Elaboração e publicação de 
livro decorrente de 

protocolo com o INCM 

Publicação 
até Janeiro 

2014 
 

António 
Carvalho, Luís 
Raposo, Ana 

Melo 

Custos a 
cargo do 

INCM 
INCM 

 

  
Anu
al 

Publicação de 
"O Arqueólogo 
Português" S.5, 

vol. 3 

Elaboração e publicação de 
livro decorrente de 

protocolo com o INCM 

Publicação 
até 

Dezembro 
2014 

 

António 
Carvalho, Luís 
Raposo, Ana 

Melo 

Custos a 
cargo do 

INCM 
INCM 

 

EMEE 
         

 
EMEE / Eurovision 

         

  

Plur
ian
ual 

Desenvolvimen
to de conceitos 
multiculturais 
para fazer a 

ponte para os 
(não visitantes) 
até Maio 2014 

Todas as atividades se 
inserem num projeto 
europeu em vigor até 

Outubro de 2016, pelo que 
se apresentam as atividades 
que decorrerão no ano de 

2014 de acordo com os 
objetivos gerais do projeto 

Tornar a 
dimensão 

Europeia do 
Património 

visível 
através dos 
objetos dos 

museus. 

 

António 
Carvalho, Luís 
Raposo, Mário 
Antas, Carlos 

Diniz 

Custos a 
cargo da 

União 
Europeia 

EACEA 
(União 

Europeia) 
 

  

Plur
ian
ual 

Desenvolvimen
to de toolkits 
(ferramentas 

didáticas) para 
os museus até 

Maio 2014 

 

Tornar o 
património 

cultural 
Europeu 

preservado 
nos museus 

mais 
acessível ao 
público que 

 

António 
Carvalho, Luís 
Raposo, Mário 
Antas, Carlos 

Diniz 

Custos a 
cargo da 

União 
Europeia 

EACEA 
(União 

Europeia) 
 



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

171 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

tradicional
mente não 

visita 
museus, 

através de 
um 

conjunto de 
ações 

  

Plur
ian
ual 

Discussão dos 
toolkits(ferram
entas didáticas) 

com a 
realização de 
workshop de 

Março a Junho 
2014 

 

Estabelecer 
uma rede 

transnacion
al de 

museus com 
interesse 

em partilhar 
exposições, 
atividades e 
ideias numa 

dimensão 
Europeia 

 

António 
Carvalho, Luís 
Raposo, Mário 
Antas, Carlos 

Diniz 

Custos a 
cargo da 

União 
Europeia 

EACEA 
(União 

Europeia) 
 

  

Plur
ian
ual 

Preparação do 
3º encontro 

Geral em Roma 
de Abril a Julho 

de 2014 

   

António 
Carvalho, Luís 
Raposo, Mário 
Antas, Carlos 

Diniz 

Custos a 
cargo da 

União 
Europeia 

EACEA 
(União 

Europeia) 
 

  

Plur
ian
ual 

Elaboração de 
um documentos 

de trabalho 
baseado nos 

toolkits 
desenvolvidos de 
Abril a Maio 2014 

   

António 
Carvalho, Luís 
Raposo, Mário 
Antas, Carlos 

Diniz 

Custos a 
cargo da 

União 
Europeia 

EACEA 
(União 

Europeia) 
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Plur
ian
ual 

Publicação e 
disseminação 
da fase 1 do 
projeto no 
website de 

Junho  a 
Setembro 2014 

   

António 
Carvalho, Luís 
Raposo, Mário 
Antas, Carlos 

Diniz 

Custos a 
cargo da 

União 
Europeia 

EACEA 
(União 

Europeia) 
 

  

Plur
ian
ual 

Desenvolvimen
to de unidades 
exemplares de 
mudança de 
perspetiva 

relativamente 
aos objetos dos 
museus , numa 

ótica de 
reinterpretação 

dos mesmo 
possibilitando a 

participação 
dos visitantes 
de Julho de 

2014  até 2015 

   

António 
Carvalho, Luís 
Raposo, Mário 
Antas, Carlos 

Diniz 

Custos a 
cargo da 

União 
Europeia 

EACEA 
(União 

Europeia) 
 

  

Plur
ian
ual 

Preparação e 
implementação 
de um concurso 

europeu para 
jovens 

cenógrafos – 
Fevereiro e 

Março de 2014 e 
Dezembro de 
2014 a 2015 

   

António 
Carvalho, Luís 
Raposo, Mário 
Antas, Carlos 

Diniz 

Custos a 
cargo da 

União 
Europeia 

EACEA 
(União 

Europeia) 
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Serviço de Coleções 
         

 

Conservação e 
restauro da coleção 

de mosaicos 
romanos 

         

  

Plur
ian
ual 

Conservação e 
restauro 

Conservação e restauro da 
coleção de mosaicos 

romanos em articulação com 
o Museu Monográfico de 

Conímbriga 

Constituição 
de reserva 

museológica 
 

Equipa técnica 
do MNA e Museu 
Monográfico de 

Conimbriga 

5.000,00 € OF 
 

  

Plur
ian
ual 

Restauro 

Restauro do mosaico de 
Ulisses de Santa Vitória do 
Ameixial em colaboração 

com o Museu Monográfico 
de Conímbriga 

Eventual 
integração 

na 
exposição 

Religiões da 
Lusitânia 

 

Equipa técnica 
do MNA e Museu 
Monográfico de 

Conimbriga 

1.500,00 € OF 

Ação 
compleme

ntar/de 
colaboraç
ão com o 

MMConím
briga 

  

Plur
ian
ual 

Restauro 
Restauro do presépio, 

maquineta “Adoração dos 
Pastores” 

      

  

Plur
ian
ual 

Reserva 
museológica 

Instalação de reserva 
museológica   

Equipa técnica 
do MNA e Museu 
Monográfico de 

Conimbriga 
 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

 
Conservação 
preventiva 

Plur
ian
ual 

Conservação 

Continuação do programa de 
conservação preventiva na 

vertente das reservas de 
coleções iniciada em 1980 e 
reprogramada em 2000 ao 

abrigo do  III QCA/POC 

  
Equipa técnica 

do MNA  

OF 
condicion

ado 

Orçament
o 

apresenta
do: 10.000 

€ 
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PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 
Guião 

 
Publicação 

Elaboração de guião da 
exposição permanente do 

Museu 

Publicação 
do guião  

Pessoal técnico 
do MNA    

 
Clubes de 

Arqueologia          

   

O MNA vai ao 
Clube de 

Arqueologia 

Apresentação do MNA e da 
riqueza das suas coleções 

Div o 
património 

arqueol 
existente no 
MNA. Fazer 
2 apres em 
escolas da 

rede de 
Clubes 

MNA (S. Projetos e 
Comunicação) 

Mário Antas, 
Carlos Diniz 

Variável 
dependendo 
do número 

de 
deslocações 
em face das 
solicitações 

Escolas 
 

   

Arqueologia 
experimental e 

didática da 
arqueologia 

Simulação de atividades 
arqueológicas de campo e de 

laboratório 

Possibilitar 
aos alunos o 

contato 
com 

metodologi
a científica 
do trabalho 
de arq de 

campo e de 
laboratório. 
Realizar 5 

workshops 
temáticos 

envolvendo 
pelo menos 
2 clubes de 

MNA (S. Projetos e 
Comunicação) 

Mário Antas, 
Carlos Diniz 

Variável 
dependendo 

dos 
especialistas 
a contratar 
em face do 
número de 
solicitações 

Escolas 
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arqueol de 
diferentes 
escolas, 4 
prof e 60 

alunos 

 
Sector Educativo 

         

   
Peça do Mês 

Apresentação de uma peça 
do acervo por um 

especialista 

Apresentaçã
o de 12 
peças 

MNA (S. Educativo) 
e especialistas 

convidados 
1 TS 

Custos 
inerentes à 

atividade do 
Museu 

  

   
Conversas 
inopinadas 

Fomentar o conhecimento 
de temáticas  

pluridisciplinares 

Realizar 9 
conferência

s 

MNA (S. Educativo) 
e especialistas 

convidados 
1 TS 

Custos 
inerentes à 

atividade do 
Museu 

  

   
Tertúlias 

Temática abordada por 
vários especialistas 

Realizar 9 
tertúlias 

MNA (S. Educativo) 
e especialistas 

convidados 
1 TS 

Custos 
inerentes à 

atividade do 
Museu 

  

 
Eventos 

Comemorativos          

   
Dia dos Museus Comemoração a 18 de Maio 

Aumentar o 
número 

global de 
visitantes 
do Museu 

  

Custos 
inerentes à 

atividade do 
Museu 

  

   
Noite dos 
Museus 

Comemoração no âmbito do 
Dia Internacional dos 

Museus 

Aumentar o 
número 

global de 
visitantes 
do Museu 

  

Custos 
inerentes à 

atividade do 
Museu 

  



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

176 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

 
Belém Art Fest 

 
a definir 

Evento realizado de forma 
anual com o apoio de 

diversas entidades 

Aumentar o 
número 

global de 
visitantes 

do Museu e 
fazer a 

ponte com 
outras 

formas de 
cultura 

  

Custos 
inerentes à 

atividade do 
Museu 

  

 
5ªs à Noite 

 
a definir 

Evento realizado de forma 
anual 

Aumentar o 
número 

global de 
visitantes 

do Museu e 
fazer a 

ponte com 
outras 

formas de 
cultura 

  

Custos 
inerentes à 

atividade do 
Museu 

  

 
Festival dos 

Oceanos  
a definir 

Evento realizado de forma 
anual com o apoio de 

diversas entidades 

Aumentar o 
número 

global de 
visitantes 

do Museu e 
fazer a 

ponte com 
outras 

formas de 
cultura 

  

Custos 
inerentes à 

atividade do 
Museu 
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Jornadas Europeias 

do Património  
a definir 

Evento realizado de forma 
anual 

Aumentar o 
número 

global de 
visitantes 

do Museu e 
fazer a 

ponte com 
outras 

formas de 
cultura 

  

Custos 
inerentes à 

atividade do 
Museu 

  

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   
Biblioteca 

Incrementar o carregamento 
na base de dados de todas 
as monografias e títulos de 

publicações períodos 
existentes no MNA 

Disponibiliz
ar base de 
dados para 

consulta 
pública on-

line 

 
Equipa técnica 

do MNA 
1.000,00 € OF 

 

   
Arquivo 

Histórico 

Identificar os diferentes 
fundos e estruturar o 

Arquivo Histórico do MNA 

Disponibiliz
ar base de 
dados para 

consulta 
pública on-

line 

 
Equipa técnica 

do MNA 
4.000,00 € OF 

 

   
Ação Educativa 

Visitas orientadas p/público 
escolar do 1º ao 2º ciclo do 

ensino básico 

Concretizar 
250 ações, 
com um nº 

médio de 17 
pessoas por 

ação 

Museu/Escolas 2 TS 
Custos 

inerentes à 
atividade 

Pagament
o da 

atividade 
pelos 

alunos 

 



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

178 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

   
Ação Educativa 

Visitas orientadas p/público 
não escolar 

Concretizar 
80 ações, 

com um nº 
médio de 17 
pessoas por 

ação 

Museu/Público não 
escolar 

1 TS 
Custos 

inerentes à 
atividade 

Pagament
o da 

atividade 
pelo 

público 

 

   
Ação Educativa Atelier pedagógico 

Concretizar 
30 Ateliers 

pedagógicos 
com um nº 

médio de 17 
pessoas por 

ateliê 

Museu/Escolas 2 TS 1.500,00 € 

OF+Paga
mento de 

70% 
atividade 

pelo 
alunos  

pela 
atividade 

 

   
Desinfestação 2 ações de desinfestação 

   

sem 
orçamento 

disponível de 
momento 
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Museu de Arte Popular 

   
Ação Educativa 

    
2.000,00 € OF 
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Museu Nacional de Arte Antiga 
SUSTENTADA na experiência dos anos anteriores, a estratégia programática delineada para 2014 resulta a um tempo da consolidação do modelo implementado desde meados de 2010 e do 
seu natural desenvolvimento sistémico, o qual, pode dizer-se, entra agora na sua plena maturidade. Assente na premissa de contrariar as antigas assimetrias entre picos e depressões de 
visibilidade, decorrentes da existência ou não de exposições temporárias relevantes do ponto de vista do impacto no volume de visitantes, o novo desenho programático aposta na noção de 
efeito contínuo, decorrente de uma malha cerrada de eventos expositivos, complementada com iniciativas de outra ordem (desde logo, científica e cultural, num sentindo mais amplo, 
destacando-se uma ativa programação musical). 
Projetando para o novo ano civil a programação em vigor no ano findo e aproximando no tempo as grandes exposições temporárias – em articulação com médias e pequenas exposições 
temporárias, nomeadamente o programa Sala do Tecto Pintado, que em dezembro de 2013 contabiliza a sua décima quarta edição, ou o que, em finais de 2011, se iniciou na Sala do 
Mezanino – configura-se uma aliança estratégica entre ritmo programático e comunicação e disponibiliza-se, em permanência, duas, três e mesmo quatro mostras simultâneas. 
Numa eficaz otimização de recursos, com reflexos evidentes do ponto de vista da missão que ao MNAA é tacitamente cometida, enquanto primeiro museu nacional, do ponto de vista da 
mobilização de públicos e da projeção (interna e externa) de uma imagem coletiva, de teor identitário e de evidente relevância estratégica, o desenho programático implementado fez prova 
da sua bondade, seja por intermédio do aumento ou consolidação do número de visitantes, seja num evidente acréscimo de visibilidade nos meios de comunicação social. 
Outra vertente estrutural da relação do Museu com os índices de visitantes prende-se com a urgente correção das deficiências da sua relação com o segmento turístico, apenas lateralmente 
mobilizável pela programação. Nesse sentido, e rematando a estratégia programática implementada – que as limitações espaciais, "financeiras e de recursos humanos impedem levar mais 
longe –, o ano de 2013 consolidou a Residência Fundação EDP no Museu Nacional de Arte Antiga − MNAA - Olhares Contemporâneos, ligação à criação contemporânea por intermédio da 
fotografia – e estabeleceu um quarto programa paralelo. Intitulado Obra Convidada (prevêem-se três edições por ano), este projeto tem por objetivo permitir a fruição pelos públicos do 
MNAA de obras relevantes da pintura, oriundas de prestigiadas instituições internacionais, promovendo o diálogo com a própria coleção do Museu ou colmatando lacunas do seu acervo. A 
plena continuidade deste programa para 2014 está assegurada. 
A estabilidade adquirida contribuiu para sedimentar a aposta do Museu nas parcerias internacionais, pilar essencial à internacionalização da sua própria produção. Ainda na programação de 
finais de 2013 e com particular ênfase na de 2014 essa aposta vai ser concretizada ao nível das grandes exposições temporárias 
Tendo como corolário a competente projeção editorial e mobilizando o Serviço Educativo, a programação delineada para 2014 contribuirá poderosamente, pela sua objetiva relevância, para 
reforçar a centralidade do MNAA, na sua qualidade de grande equipamento nacional, na sua relação com os públicos nacionais e com o visitante estrangeiro, veículos de projeção de uma 
imagem prestigiada e da própria sustentabilidade da instituição, penhor da sua inquestionável salvaguarda. 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 
Exposição 

Permanente 
 Remontagem da exposição permanente    60.000,00 € 

Previsto 
no PA do 

DEPOF 
 

 
Grandes Exposições  
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Il Trionfo Dell'Ornato. Arte e Artistas da Corte 

dos Saboia (1730-1750)    
  

 

   
A Coleção de Franco Maria Ricci 

    

Condicion
ada a 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

 Médias Exposições          

   Joias Goesas. Um Património Multicultural     

Condicion
ada a 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

 
Exposições Sala do 

Tecto Pintado          

   
Luca Giordano. A Visão de São Francisco 

   
7.500,00 € 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

   
Splendor et Gloria. Cinco Joias Setecentistas de 

Exceção    
7.500,00 € 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

   
Carrara: Escultura Italiana nas Janelas Verdes 

(1625-1848)    
7.500,00 € 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 
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Exposições Sala do 

Mezzanino          

   
Desenhos Maneiristas do Norte de Itália 

   
1.500,00 € 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

   
Os Bibiena e o Teatro na Corte de Lisboa (1700-

1760)    
1.500,00 € 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

   
O Belo Vermelho. Desenhos a Sanguínea 

(Séculos XVI a XVIII)    
1.500,00 € 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

 
Obra Convidada 

         

   
Andrea del Verrocchio (c. 1435-1488).  

Museu de Frankfurt    
1.500,00 € 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

   

Antonello da Messina (c. 1430-1479). 
Palazzo Madama - Museo Civico D'Arte Antica, 

Turim 
   

1.500,00 € 

Condiciona
do à 

angariação 
de 

Mecenato 

 

   
Gérard David (c. 1455-1523). 

Museus Reais de Belas Artes de Bruxelas    
1.500,00 € 

Condicionad
o à 

angariação 
de 

Mecenato 
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MNAA Olhares 
Contemporâneos - 

Residência 
Fundação EDP 

 

Artistas convidados desenvolvem o seu olhar 
contemporâneo sobre o museu através de 
imagens que serão expostas no jardim do 

MNAA 
    

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

 
Ação Educativa 

       
2.000 € OF 

   
Atividades 

Educativas 1 
Oficinas para crianças 

  
Serviço Educativo 

do MNAA    

   
Atividades 

Educativas 2 
Oficinas para adultos 

  
Serviço Educativo 

do MNAA    

   
Atividades 

Educativas 3 
Oficinas para famílias 

  
Serviço Educativo 

do MNAA    
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Museu Nacional de Etnologia 

Nota Introdutória 
Pelos documentos que em anos sucessivos temos dirigido à tutela, temos dado conta da carência que se relaciona com alguns dos serviços mais determinantes da planificação das atividades 
do museu e do normal cumprimento das suas funções. O último desses documentos enviado em Agosto de 2011, dava conta da brutal perda de três dos colaboradores que há mais de dez 
anos trabalhavam no museu. Todos eles com funções de grande importância. Uma delas, no entanto, prende-se com a possibilidade de cumprir uma das exigências que é feita a este ou a 
qualquer museu, da conservação do seu acervo. A perda da responsável do serviço de conservação e restauro, Joana Amaral, traduziu-se no desaparecimento de um serviço montado com 
grande exigência, planificação, amplitude e projeção nacional e internacional, serviço esse que em cada ano permitia reunir em torno dessa responsável uma equipa de duas, três, até 4 
pessoas, entre estagiários e voluntários dessa área de especialização. Tudo isto ocorreu, com um museu que aumentara cerca de 45% do número de objetos à sua guarda, acrescentados 
com cerca de 13000 provenientes do Museu de Arte Popular. Esta situação é tanto mais crítica quanto temos graves problemas no sistema de climatização, com a central térmica que não 
funciona, o que faz com que a área da exposição permanente, assim como, a área equivalente da sala da próxima exposição temporária, se encontram fora de qualquer parâmetro aceitável 
para a conservação dos objetos expostos. 
A redução da equipa de colaboradores trouxe igualmente consigo a redução da possibilidade de receber estagiários, um dos eixos da filosofia de ação do museu, voltado para o 
conhecimento das suas coleções, seu inventário e digitalização, produção de textos e trabalhos académicos com que têm sido documentadas. Sem saber como na prática e em termos 
formais, resolver o problema da constituição de uma equipa mínima que garanta o trabalho dos vários sectores, as condições de segurança e conservação e o contributo de todos aqueles 
que por outros meios podem ser cooptados para trabalhar connosco, reafirmo este como o problema maior deste museu. 
Objetivos e estratégias 
Condicionados pelo que é dito na nota introdutória, os objetivos e estratégias do museu indicam linhas gerais cuja concretização e eficácia são por isso mesmo limitadas. Enumero as 
principais: 
1. O conhecimento e a interrogação do nosso próprio acervo com o cruzamento de toda a documentação dos arquivos, as coleções e o estímulo à reflexão que, a partir de vários campos 
disciplinares, pode ser produzida por nós próprios, a reduzida equipa que cá trabalha, e pelos que nos podem acompanhar por períodos mais ou menos prolongados. 
2. Afirmar o museu como lugar que dá a conhecer ao público, através de exposições, catálogos, filmes ou outros meios, esse trabalho de interrogação e produção de conhecimento que aqui 
se realiza. 
3. Uma terceira linha que gostaria de poder enunciar mas que se encontra prejudicada por depender da área de conservação e restauro é a reafirmação da rede de relações internacionais e 
prestígio deste museu, nas situações de circulação de peças e consequente projeção nas exposições e catálogos de grandes museus do mundo com coleções etnográficas que têm sido uma 
das marcas de excelência do trabalho dos últimos anos deste museu. 
4. Também os serviços educativos a partir do qual se devem diversificar os modos de relacionamento com os públicos e os efeitos de alargamento da presença do museu junto deles, são 
uma preocupação nossa apesar de também aqui termos sido afetados com a perda de um colaborador. Veremos o que se pode conseguir. 
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PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

        
15.000,00 € OF 

Orçament
o Global 
para o 

conjunto 
das 

atividades 
Produção de propostas de comunicação e mediação 

dos conteúdos presentes na exposição permanente O 
Museu, muitas coisas. 

       

 

Linha editorial 
Objetos e coleções 
do Museu Nacional 

de Etnologia. 
         

  
Anu
al 

Publicação do 
catálogo 

relacionado 
com o núcleo 
Bonecas do 

Sudoeste 
Angolano. 

Texto realizado a partir do 
conhecimento produzido no 

âmbito de um estudo de 
coleção no âmbito de um 

estágio de iniciação à 
investigação no museu. 

Versão em português e em 
inglês. 

Pub das 
reflexões e 

conhecimen
tos prod a 
partir  dos 

est de 
coleção 

realizados 
no museu. 
Diversif de 

suportes de 
comunicaçã

o das 
coleções. 

 
2 TS 
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Anu
al 

Publicação do 
catálogo 

relacionado 
com o núcleo 

Tampas de 
panela com 
provérbios. 

Texto da autoria do coletor 
que reuniu, estudou e doou 

a coleção ao museu, José 
Gonçalves Coelho, agora 
revisto para publicação. 

Versão em português e em 
inglês. 

Publicação 
das 

reflexões e 
conhecimen

tos 
produzidos 
a partir  dos 
estudos de 

coleção 
realizados 
no museu. 

Diversificaçã
o de 

suportes de 
comunicaçã

o das 
coleções. 

 
2 TS 

   

 

Tratamento, 
digitalização e 

carregamento de 
dados do posto de 

consulta. 

Plur
ian
ual 

Carregamento 
da base de 
dados que 
alimenta o 
posto de 

consulta da 
exposição 

permanente. 

Tratamento e digitalização 
de dados que serão 

disponibilizados na entrada 
"O Museu na Imprensa" do 

posto de consulta. 

Disponibiliz
ar 

informações 
e 

documentaç
ão que 

ajudam a 
conhecer e 
reconstituir 
a história do 

Museu 
Nacional de 
Etnologia. 

 
1 TS e 2 AT 

Sem custos 
adicionais.   
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Preparação de 
conteúdos que 

definirão um novo 
núcleo. 

 

Núcleo 
dedicado a um 

escultor da 
Guiné-Bissau - 
Joaquim Có. 

Apresentação de um 
conjunto de esculturas 

produzidas por um escultor 
da Guiné-Bissau, recolhidas 
e incorporadas no museu 

nos anos de 1960, cujo 
inventário foi informatizado 
no âmbito de um estágio de 

Doutoramento. 

Diversificaçã
o das 

coleções e 
conteúdos 
do acervo 
do museu 
abordados 

na  
exposição 

permanente
. 

 
1 TS e 1 AT. 

Sem custos 
adicionais.   

 

Realização de 
atividades lúdico-

pedagógicas 

Plur
ian
ual 

Ateliers relacionados com cada um dos núcleos 
presentes na exposição permanente.       

Tratamento, digitalização e edição com vista à 
disponibilização pública de registos fílmicos produzidos 

pelo museu. 
       

 

Criação de linha 
editorial de 
imagens em 
movimento. 
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Publicação dos 
filmes de 

Margot Dias. 

Digitalização, edição e 
tratamento de imagem. 

Permitir a 
divulgação 
dos fundos 
fílmicos do 
acervo do 
museu a 

público mais 
alargado. 
Produção 
de receita 
com a sua 

comercializa
ção. 

 
2 AT 

Custos 
relacionados 

com a sua 
publicação (a 

estimar). 

  

   

Publicação do 
filme de 

Rogério Abreu 
sobre projeto 

de 
musealização 

de um moinho 
em Oliveira de 

Azemeis. 

Digitalização, edição e 
tratamento de imagem. 

Permitir a 
divulgação 
dos fundos 
fílmicos do 
acervo do 
museu a 

público mais 
alargado. 
Produção 
de receita 
com a sua 

comercializa
ção. 

 
2 AT 

Custos 
relacionados 

com a sua 
publicação (a 

estimar). 
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Publicação dos 
filmes de 

Catarina Alves 
Costa 

relacionados 
com o tema do 

Fado. 

Digitalização, edição e 
tratamento de imagem. 

Permitir a 
divulgação 
dos fundos 
fílmicos do 
acervo do 
museu a 

público mais 
alargado. 
Produção 
de receita 
com a sua 

comercializa
ção. 

 
2 AT 

Custos 
relacionados 

com a sua 
publicação (a 

estimar). 

  

   

Publicação dos 
filmes 

produzidos no 
âmbito do 

curso 
Antropologia e 

Imagem 
realizado no 

museu. 

Digitalização, edição e 
tratamento de imagem. 

Permitir a 
divulgação 
dos fundos 
fílmicos do 
acervo do 
museu a 

público mais 
alargado. 
Produção 
de receita 
com a sua 

comercializa
ção. 

 
2 AT 

Custos 
relacionados 

com a sua 
publicação (a 

estimar). 
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Dar continuidade à 
digitalização, 

edição e 
tratamento 

documental dos 
registos fílmicos do 
Arquivo de Imagem 
em Movimento do 

museu. 

 

Digitalização, 
edição, 

tratamento de 
imagem e 

inserção em 
base de dados. 

Disponibilização para 
consulta na Mediateca do 

fundo fílmico do arquivo do 
museu. 

Permitir a 
divulgação 
dos fundos 
fílmicos do 
acervo do 
museu a 

público mais 
alargado. 

Aumentar a 
longevidade 
das espécies 
em arquivo. 

 
2 AT 

Custos 
relacionados 
com com a 
compra de 
suportes de 
reprodução 
(cd's, dvd's). 

  

Estudo, revisão e informatização do inventário de 
coleções        

 

Acolhimento de 
estágios 

concretizados por 
protocolos com 
instituições de 

ensino superior 

         

   

Estágio no 
âmbito de 

mestrado em 
Museologia 

com protocolo 
com a  

Universidade 
do Porto. 

Enquadramento e 
informatização de um 
conjunto da coleção 

proveniente do grupo Cokwe 
de Angola. 

Aumentar o 
número de 
objetos do 
acervo do 

museu 
inseridos no 

programa 
Matriz e 

disponibiliza
dos no 

MatrizNet. 

 
1 TS e 1 AT. 

Sem custos 
adicionais.   
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Estágio no 
âmbito de pós-
doutoramento 

por 
investigadora 

brasileira. 

       

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   

Remodelação 
da Central 

Térmica que 
permite 

assegurar as 
condições 
ambientais 

adequadas à 
conservação do 

acervo do 
museu. 

 

Repor as 
condições 

ambientais 
adequadas 
às coleções, 
principalme
nte as que 

afetam 
diretamente 

a sala de 
exposição 

permanente
, uma sala 

de 
exposições 

temporárias 
e as Galerias 

da Vida 
Rural. 

  

ver plano de 
atividades 

DEPOF 
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Museu Nacional Machado de Castro 

I – NOTA INTRODUTORIA 
Em 2013, ano das comemorações do centenário de abertura do MNMC e, simultaneamente, o seu 1º ano de reabertura ao público, não foi possível aprovar qualquer atividade proposta no 
Plano apresentado e, por consequência, não foi atribuída à instituição qualquer verba para desenvolver atividades. 
No entanto, os projetos apresentados vêm sendo viabilizados graças a apoios externos, nomeadamente através de protocolos e parcerias ou outros apoios institucionais, que muito nos 
interessa prosseguir e ampliar. 
Tentámos, assim, elaborar um instrumento de gestão que estabelece as prioridades absolutas deste Museu para 2014, bem como sinalizar alguns desses projetos estruturantes. 
Entendemos, no entanto, que o MNMC deverá constituir uma das prioridades, do ponto de vista da divulgação, para a DGPC, nomeadamente na reformulação do website institucional e na 
atualização da linha editorial, uma vez que o ‘Roteiro do MNMC’ se encontra esgotado (português). 
De salientar que continuamos a considerar a instalação do auditório do Museu (2ª fase do Projeto) como verdadeiramente estruturante. A conclusão do Projeto de Requalificação do MNMC 
e a execução do ‘Livro de Obra’ deverão constituir prioridade da DGPC, no âmbito dos programas plurianuais de candidatura ao QREN. 
II– OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 
O conjunto das atividades propostas visa sobretudo a prossecução dos seguintes objetivos: 
·  Incrementar o número de visitantes, mantendo a qualidade no atendimento e os níveis de satisfação; 
· Aumentar receitas, procurando gradualmente atingir níveis elevados na procura de sustentabilidade financeira; 
· Promover o MNMC internacionalmente; 
·  Consolidar e desenvolver parcerias com centros de investigação e ensino, para potenciar o Museu enquanto espaço educador, construindo respostas específicas para públicos 
diferenciados, promovendo a inclusão e responsabilidade social. 
Relativamente aos 2 primeiros objetivos gerais elencados, pretendemos desenvolver uma estratégia conjunta (já iniciada) com a Universidade de Coimbra, junto de operadores turísticos, 
com a disponibilização de bilhetes conjuntos e promoção no âmbito de congressos internacionais. 
Esta estratégia será certamente potenciada com a recente classificação de Património Mundial da UNESCO. 
A promoção internacional contará certamente com uma estratégia, em desenvolvimento, com o Turismo de Portugal e com a ARPT Centro de Portugal, bem como com a preparação de 
candidatura a um prémio europeu – Europa Nostra. 
Ainda no âmbito da promoção internacional, para prossecução dos objetivos estabelecidos, torna-se determinante a disponibilização do auditório do museu, que permitirá promover e 
aumentar receitas resultantes da sua cedência para congressos internacionais (solicitado, aliás, recorrentemente).  
No que diz respeito às parcerias, acima referidas, será lançado um projeto, em parceria com o CEIS’20 (Centro de Estudos interdisciplinares do séc. XX), FPCEUC e FLUC. 



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

193 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

IV – CONCLUSÃO 
O Plano apresentado reflete uma grande contenção, prevendo, naturalmente, um reduzido financiamento às atividades propostas.  
Apesar disso, e da exiguidade do corpo técnico (5 técnicos superiores), propomos, um total de 12 projetos e de 36 atividades, sobretudo ancoradas nas relações que o Museu tem vindo a 
estabelecer com a comunidade – Universidade, Autarquia, Instituições sociais e culturais, Liga de Amigos – amplamente reconhecidas. Reforçaremos igualmente a procura de apoio 
mecenático para a viabilização das mesmas. 
Não pretendendo sobrecarregar financeiramente a DGPC, elencamos apenas como propostas a apoiar os projetos plurianuais para candidatar a fundos comunitários, bem como os projetos 
de divulgação, porquanto constituem linhas editoriais da DGPC, para as quais esperamos poder contar com protocolos desenvolvidos pela tutela – edição (INCM), informática e sistemas 
Web. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Atividades culturais 
         

 
Música 

         

  
Anu
al 

Ciclo de 
Concertos de 

Música Clássica 

Concertos musicais nos 
espaços interiores ou 
exteriores do Museu 

Realizar 4 
concertos  

1 TS + 2 
vigilantes  

Parceria 
Associaçã
o António 
Fragoso 

 

  
Anu
al 

Ciclo de 
Concertos de 

jovens músicos 

Concertos musicais nos 
espaços interiores ou 
exteriores do Museu 

Realizar 6 
concertos  

1 TS + 2 
vigilantes  

Parceria 
Conservat

ório de 
Música de 
Coimbra 

 

  
Anu
al 

Ciclo de 
concertos 'Fado 

no Museu' 

Concertos de guitarra de 
Coimbra, piano ou acordeão 

e voz 

Realizar 
apresentaçõ

es de 30 
min. para 

divulgação 
do fado e 

guitarra de 
Coimbra, de 
abril a set., 

de 4ªf a sáb. 

 
1 vigilante 

 

Protocolo 
com 

Loggia e 
àCapella 
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Teatro 

         

  
Anu
al 

Espetáculos de 
teatro 

Apresentações teatrais nos 
espaços interiores ou 
exteriores do Museu 

Realizar 4 
espetáculos  

1 TS + 2 
vigilantes  

Parceria 
AMIC 

(Liga de 
amigos do 

MNMC) 

 

  
Anu
al 

Espetáculos de 
teatro clássico 

Apresentações teatrais nos 
espaços interiores ou 
exteriores do Museu 

Realizar 2 
espetáculos  

1 TS + 2 
vigilantes  

Parceria 
FESTEA | 
Thíasos 

 

Projetos de Acessibilidade e 
Inclusão          

 
'EU no Museu' 

         

   

Ações de 
estimulação 

cognitiva para 
pessoas com 

demência 
(alzheimer e 

outros) 

Realização de sessões 
mensais e ateliers orientadas 

por técnicos do museu e 
convidados de diferentes 
áreas de conhecimento,a 

partir das coleções do 
Museu 

Realização 
de 8 sessões  

1 técnicos 
superior, 2 

estagiários, 4 AT 
e 4 voluntários 

 

Parceria 
Alzheimer 
Portugal, 
FPCEUC, 

Serviço de 
Neurologi
a dos HUC 

 

   

Ações de 
formação e 

dinâmicas de 
grupo para 

cuidadores de 
pessoas com 

demência 
(alzheimer e 

outros) 

Realização de sessões 
mensais com visitas 

temáticas e dinâmicas de 
grupo, orientadas por 
técnicos do museu e 

convidados de diferentes 
áreas de conhecimento,a 

partir das coleções do 
Museu 

Realização 
de 8 sessões  

1 técnicos 
superior e 2 
voluntários 

 

Parceria 
Alzheimer 
Portugal, 
FPCEUC, 

Serviço de 
Neurologi
a dos HUC 
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Ação de 
formação para 

técnicos e 
voluntários 

Realização de workshops 
anuais de formação e 
sensibilização para a 

demência 

Realização 
de 2 

workshops 
 

1 TS (MNMC), 1 
psic 1 terapeuta 

ocup 
 

Parceria 
Alzheimer 
Portugal, 
FPCEUC, 

Serviço de 
Neurologi
a dos HUC 

 

 
'Construindo 

pontes…'          

   

Acolhimento no 
espaço do 

museu, com 
dinamização, a 

pessoas com 
deficiência 

mental 

Realização de ateliers e 
visitas dramatizadas ao 

museu 

Realização 
de 6 ações  

1 técnicos 
superior e 1 
estagiário 

 

Parceria 
APPACDM 
e FPCEUC 

 

 
'Tateando o Museu' 

         

   

Acolhimento e 
dinamização de 
percursos táteis 

para pessoas 
com deficiência 

visual 

Criação e dinamização de 
percursos temáticos  táteis 
sobre as coleções e espaços 

do museu 

Realização 
de 6 ações  

1 técnicos 
superior e 1 
estagiário 

(MNMC) e  estag 
(ACAPO) 

 

Parceria 
ACAPO e 
FPCEUC 

 

 
'Nós no Museu' 

         

   

Ações de 
formação e 

sensibilização 
para a arte, 
destinadas a 

público infantil 
em risco de 

exclusão social 

Realização de ações de 
sensibilização para a arte, 

em contexto,  e conceção e 
dinamização de visitas-jogo e 

dramatizações no museu 

Realização 
de 6 ações  

1 técnicos 
superior e 1 
estagiário 

 

Parceria 
INTEGRAR

, 
ACREDITA
R, NINHO, 

FPCEUC 
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Ações de 
formação e 

sensibilização 
para a arte, 
destinadas a 

públicos 
adultos 

socialmente 
excluídos 

Realização de ações de 
sensibilização para a arte, 
em contexto,  e de visitas 

temáticas no museu 

Realização 
de 6 ações  

1 técnicos 
superior e 1 
estagiário 

 

Parceria 
INTEGRAR
, ERGUE-

TE,  
FPCEUC 

 

   

Ações de 
formação e 

sensibilização 
para a arte, 
destinadas a 
pessoas com 

paralisia 
cerebral 

Realização de ações de 
sensibilização para a arte, 
em contexto, dinamização 

de visitas-jogo e 
dramatizações no museu 

Realização 
de 6 ações  

1 técnicos 
superior e 1 
estagiário 

 

Parceria 
APCC, 

FPCEUC 
 

 
'O tempo e a arte' 

         

   

Ações 
formativas no 

Centro 
Educativo dos 

Olivais | 
Direção Geral 
de Reinserção 

Social 

Realização de sessões 
mensais orientadas por 

técnicos do museu e 
convidados de diferentes 
áreas de conhecimento, 
através das coleções do 

Museu 

Realização 
de 8 sessões  

2 TS, 1 estagiário 
2 AT  

MNMC, 
CEO e 

voluntaria
do 

 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 
Conferências e 

colóquios          
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Colóquio 'O Ex 
Mestre Hilarius 
e a sua oficina' 

(título 
provisório) 

Realização de um colóquio 
científico para apresentação 
e discussão dos resultados 
do estudo e intervenção CR 
do 'Tríptico de Santa Clara' 

Realização 
de um 

colóquio de 
2 dias com 8 
intervençõe

s 

DGPC |IJF, MNMC, 
MNAA, DRC|MA, 

FLUC 

2 TS, 1 estagiário 
2 AT 

3.000,00 € 

OF + 
Mecenato 
Lusitânia 

e outros | 
Apoio 

institucio
nal UC 

a)2000 € 
transporte
s     b)1000 
€divulgaçã

o 

   

Visita temática 
'O Ex Mestre 

Hilarius e a sua 
oficina' (título 

provisório) 

Realização de uma visita 
temática para confronto de 

diferentes obras agora 
atribuídas 

Realização 
de uma 
visita-
debate 

temática no 
museu e no 
Mosteiro de 
Santa Clara 

a Velha 

DGPC |IJF, MNMC, 
MNAA, DRC|MA, 

MSCV, FLUC 
2 TS, 1 estagiário 

   

 
Exposições 

temporárias          

   

'Viagens | Lacas 
Namban e de 

outras 
paragens' 

Exposição de lacas Namban, 
da coleção do MNAA, 

reposição da exposição 
organizada em 2011 para a 

'sala do teto pintado' 

A realizar no 
1º trimestre 

2014 

MNMC, MNAA, 
DGPC, Pedro 

Cancela de Abreu 
2 TSe 4 AT 

 

Mecenato 
Lusitânia 
e outros 
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Um artista 
convidado | 

Joana 
Vasconcelos | 

António Azenha 

Exposição de arte 
contemporânea, inspirada 

nas coleções e memórias do 
museu. Exposição que visa 
apresentar em instalação 

uma obra de joana 
Vasconcelos, espelhando 

memórias do museu, com a 
qual o artista António 

Azenha dialogará, inspirado 
numa peça do museu, 

construindo uma 
escultura/brinquedo, com a 

ajuda das crianças que 
visitam o museu. A realizar 

no 2º trimestre 

2014, o 
objetivo é 

envolver as 
crianças 

através do 
projeto 

'Coimbra a 
brincar', na 
construção 
do maior 

brinquedo, 
a 

apresentar 
no dia da 
criança. 

MNMC, APCC -  
'Coimbra a Brincar', 

CMC 
2 TSe 4 AT 

transportes/
montagem 2 

000€ 

CMC + 
Mecenato  

   
'O Negro na 

arte' 

Exposição de artes plásticas, 
pintura e escultura. 

Exposição comissariada por 
Carlos Antunes(CAPC), que 

aborda a força da 
representação e simbologia 

do negro, através da arte 
contemporânea, em 

confronto com algumas 
obras do museu (ex: Cristo 

Negro). 

A realizar no 
3º trimestre 

2014 

MNMC, CAPC - 
Círculo de Artes 

Plásticas de 
Coimbra, CMC, 

Festival das Artes 

2 TSe 4 AT 15.000,00 € 
CMC, 
AMIC, 

Mecenato 
 

   
'O Naturalismo 

Português' 

Exposição do núcleo de 
pintura naturalista do 
MNMC e da coleção 

millenium bcp 
 

MNMC e Millenium 
BCP 

2 TS e 4 AT 5.000,00 € 
Millenium 

BCP  
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'Um legado 
para Coimbra' 

(título 
provisório) 

Exposição de pintura do séc. 
XX, no Museu 

Municipal/Edifício Chiado. 
Realizar uma exposição de 
um núcleo do MNMC , não 
exposto permanentemente, 
em confronto com uma das  

coleções nacionais deste 
movimento, mais 

recentemente constituídas. 

Colab na 
expo 

relativa ao 
espólio de 
pintura do 

Gov Civil de 
Coimbra, 

pertencente 
ao MNMC 

em depósito 
no Museu 
Municipal. 

MNMC, Museu 
Municipal, CMC 

1 TS e 2 AT 2.000,00 € CMC 
 

 

Exposição | 
Destaque do 

Trimestre 
 

Nesta Rúbrica, apresentam-se peças em 
destaque, pertencentes às coleções do museu 
não expostas permanentemente, ou a outros 
museus, em confronto com a EP do MNMC. 

Prog visi 
temáticas 
com dif 

abordagens, 
através da 
análise da 

sua 
materialida

de, pelas 
interv 

operadas ou 
pelo 

confronto 
que 

estabelece
m com as 
restantes 
obras em 

sala. 
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A Virgem com o 
Menino' de L. de 

Morales 
 

Exposição da pintura 
Destaque temporário (3 meses) de uma peça 

emblemática da coleção do museu, não 
exposta permanentemente, para programação 

de diferentes leituras e diálogos 

 
MNMC 1 TS 

   

 
Cadeira Abacial 

 

Exposição de uma cadeira localizada na F. 
Ricardo Espírito Santo. Destaque temporário (3 
meses) de uma importante peça da coleção do 

museu, com paradeiro desconhecido há 
décadas, recentemente identificada e 

intervencionada. 

 

MNMC, Fundação 
Ricardo Espírito 

Santo 
1 TS 

   

 
Castiçais de A. 

Cotrim e desenhos  

Exposição de dois castiçais da coleção do 
museu e respetivo desenho preparatório 

Destaque temporário (3 meses) de duas peças 
em prata e do seu desenho preparatório, 
pertencentes às coleções do museu, para 

análise do seu processo criativo 

 
MNMC 1 TS 

   

 
Santa Ana de J. 

Machado de Castro  

Exposição de uma escultura em madeira do 
patrono do museu 

Destaque temporário (3 meses) de uma 
escultura em madeira, pertencente às coleções 
do MNAA, para divulgação e análise da obra do 

patrono do museu, não ilustrado nas suas 
coleções 

 

 
MNMC, MNAA 1 TS 

   



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

201 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

 
Educação 

         

   
'Museu, Escola 

e Memória' 

Ação de formação para 
professores ensino básico 

(2º e 3º ciclos) 

Ação de 
formação 

para 
professores, 
com vista ao 
desenvolvi
mento de 
atividades 

no e sobre o 
Museu 

MNMC, AMIC, 
Minerva - Centro de 

formação de 
professores 

4 TS do MNMC 
 

Minerva - 
Centro de 
formação 

de 
professor

es 

 

   
'Laboratório de 

Artes' 

Unidade curricular da 
licenciatura em História da 

Arte 

Unidade 
curricular 
semestral 

(300h), em 
contexto de 
prática, no 

MNMC, 
para o 2º 

ano da 
licenciatura 
em História 

da Arte 

MNMC, FLUC 4 TS do MNMC 
 

Protocolo 
FLUC  

   
'Museos 

EnRedados' 
Criação artística entre 

museus 

Criação de 
obras por 

professores 
artistas, 

inspiradas em 
temáticas do 
museu, para 

expor em 
museus de 

todo o mundo 
(internet) 

MNMC, 
Universidade 
Autónoma de 

Madrid 

1 TS 
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Grupo de - 
Políticas e 

Organizações 
Educativas e 
Dinâmicas 

Educacionais 

Grupo interdisciplinar de 
investigação em Educação 

Visa 
promover o 

Museu 
como 

espaço 
educador, 

construindo 
respostas 

específicas 
para 

públicos 
diferenciado
s inspiradas 

em 
temáticas 
do museu, 

MNMC, CEIS'20, 
FLUC, FPCEUC 

1 TS, 3 
estagiários  

CEIS'20 
 

 
Edições 

         

   

'Museu 
Nacional de 
Machado de 

Castro - 
Roteiro' 

Reedição atualizada do 
roteiro do Museu 

Atualização 
dos 

conteúdos 
do Roteiro 

do Museu e 
reedição, 

por se 
encontrar 
esgotado 

DGPC, MNMC 4 TS do MNMC 
 

Condicion
ado a 

parceria 
com a  
INCM 

 

   

Livro infantil 
(título a 

designar) 

Edição de um livro infantil 
baseado nas coleções do 

museu 

Publicação 
de um livro 

infantil 
sobre uma 

aventura no 
Museu, 

MNMC, AMIC 1 TS 3 000€ AMIC 
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inspirada e 
ilustrada 

com 
pormenores 

retirados 
das 

coleções 
expostas. 

 
  

Vídeo 
institucional do 

MNMC 

Edição de um vídeo 
institucional promocional do 

museu 

Conceber e 
produzir um 

vídeo 
institucional 

bilingue, 
para 

promoção 
do MNMC e 

das suas 
atividades. 

DGPC, MNMC 4 TS do MNMC 
 

ver PA 
DDCI  

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   
Visitas 

temáticas 

Visitas especializadas, 
centradas em temas ou 

peças em destaque, pelos 
técnicos do museu e 

investigadores convidados 

Efetuar  20 
visitas 

MNMC e 
convidados 

4 TS do MNMC e 
2 AT    

   
Visitas 

dramatizadas 

Visitas ao criptopórtico e 
museu, para crianças, pelo 

personagem 'guarda Chaves' 

Efetuar 12 
visitas 

MNMC, AMIC 2 AT 
 

AMIC 
 

   
Ateliers|Works

hops 

Ateliers pedagógicos de 
pintura, teatro, música, 

dança, fotografia, desenho, 
origami, etc. 

Efetuar  10 
ateliers 

MNMC, AMIC, 
CEARTE 

1 TS e 2 AT 
 

AMIC, 
CEARTE  
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Teatro de 
Sombras 

Apresentação da história da 
construção do criptopórtico 

e forum de Aeminium, 
através de teatro de 

sombras 

Efetuar 6 
apresentaçõ

es 
MNMC, AMIC 3 AT 

   

   
'A Voz dos 

Avós' 

Encontros intergeracionais 
de leitura de contos e 
fábulas para crianças 

Realizar 3 
encontros 

MNMC, AMIC 
1 TS e 1 

voluntário    
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Museu Nacional do Azulejo 
PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Educação Estética e Artística 
         

 

Projeto entre o 
Museu Nacional do 

Azulejo e o CED 
Maria Pia em  

Xabregas 

Plur
ian
ual 

Atividades 
temáticas (os 5 

sentidos| 
Jardim  

"Zuleijico"| 
Navegando no 

AZULejo) 

Parceria com o CED Maria 
Pia para desenvolvimento de 
visitas exploratórias de uma 

temática  escolar, articuladas 
com atividades práticas 

Pretende-se 
a 

valorização 
da  Arte 

como forma 
de 

conhecimen
to. 

Manutençã
o do 

programa 
em 

contexto 
escolar já 

em prática 
em anos 
letivos 

anteriores, 
com os 

alunos do 
pré-escolar 

e do 1º ciclo 
do CED 

Maria Pia 
em  

Xabrégas 
 

 
2 TS 
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Passaporte Escolar 
         

 

Passaporte Escolar 
| Oferta cultural | 

Museu Nacional do 
Azulejo 

         

  

plur
ian
ual 

Visitas 
temáticas 

5 visitas exploratórias de 
temáticas diferenciadas 

Valorizar a  
Arte como 
forma de 

conhecimen
to. Meta: 

incremento 
em 10% do 

nº de 
crianças 

rececionada
s em 

2012/2013, 
apostando 

no 
transporte 
gratuito da 

CM Lx 

 
2 TS sem custos 

  

   

Oficinas de 
pintura de 

azulejo 

pintura de um azulejo na 
técnica da faiança. Atividade, 

normalmente, articulada 
com a visita 

Por ser uma 
atividade 
paga tem 

sido 
preterida 

em relação 
às visitas 

temáticas.  
Pretende-se 

a 

 

1 colaboradora 
externa: Carla 

Melo 

Atividade 
paga. Custos 
suportados 

pelos 
participantes 
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manutenção 
do número 
de oficinas 
em relação 

a 2013 

   

Concertos 
comentados de 

piano 

Pretende-se desenvolver a 
sensibilidade e criatividade 

dos grupos para a História da 
Música e das Artes, através 

de temas de diferentes 
compositores passíveis de 
serem relacionados com 
alguns painéis do Museu. 

Por ser uma 
atividade 
paga tem 

sido 
preterida 

em relação 
às visitas 

temáticas.  
Pretende-se 

a 
manutenção 
do número 

de 
concertos 

em relação 
a 2013 

 

1 colaboradora 
externa: pianista 
Margarida Prates 

Atividade 
paga. Custos 
suportados 

pelos 
participantes 

  

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 
Exposições 

         

   

Effigies. 
Cerâmica de 

Cristina 
Bolborea 

Apresentação de peças 
cerâmicas da artista romena 
Cristina Bolberea em quatro 

núcleos diferentes. 

Dar a 
conhecer ao 

público 
português o 
trabalho de 

uma das 
mais 

importantes 

Instituto Cultural 
Romeno 

Dois técnicos 
superiores, três 

AT 
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ceramistas 
romenas 

contemporâ
neas, 

aprofundan
do a 

divulgação 
das novas 

tendências 
internacion

ais desta 
disciplina. 

   
Arte Submersa 

Apresentação de peças 
cerâmicas de Sylvain 

Bongard 
 

Atelier Bongard Dois TS, três AT 

25.000,00 € 

OF + 
Mecenato 

Co-
financiam
ento OF 
no valor 

de 30.000 
€ para as 2 
exposiçõe

s 

   
Azulejaria de 

Coimbra 

Apresentação de painéis de 
azulejos produzidos em 

Coimbra, maioritariamente 
no século XVIII, provenientes 

do fundo antigo do Museu 
Nacional do Azulejo 

Aprofundar 
o 

conhecimen
to sobre 

uma 
importante 
produção 
regional, 

aferindo a 
sua 

importância 
para a 

azulejaria 
nacional, e 

dá-la a 
conhecer a 
um público 

Comissariado 
externo. Museu 

Nacional do Azulejo. 

Três TS, cinco AT, 
dois técnicos de 
conservação e 
restauro, dois 
voluntários. 

OF + 
Mecenato 
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alargado. 

 
Realização de 

cursos e colóquios          

   

Curso sobre a 
expressão da 
alegoria na 
azulejaria 

portuguesa. 

Curso semanal destinado a 
entender a expressão da 

alegoria na azulejaria 
portuguesa dos séculos XVII 

e XVIII, a partir de obras 
como os “Emblemas 

Morales” de Sebastian de 
Covarrubias e da “Quinti 

Horatii Flacii emblemata” de 
Otto Van Veen, bem como 
de uma literatura ligada ao 
misticismo religioso, como 
os “Regia via santae crucis” 
de Benedictus van Haeften 

ou a “Pia Desideria” do 
jesuíta Hugo Hermann. 

Estudar as 
fontes 

literárias e 
iconográfica

s da 
azulejaria 

portuguesa 
dos séculos 
XVII e XVIII. 

Preparar 
uma 

exposição a 
dedicar ao 

mesmo 
tema, a 

realizar no 
2º trimestre 

de 2015. 

Convites dirigidos a 
oradores externos. 

Participação da 
equipa do Museu. 

Três TS, um AT 738,00 € OF 
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Colóquio sobre 
a azulejaria 

portuguesa da 
primeira 

metade do 
século XVIII 

Apresentação, ao longo de 
dois dias, dos aspetos mais 

relevantes de um dos 
principais períodos da 
azulejaria portuguesa. 

Fazer 
avançar o 
est da az 

portuguesa. 
Prep de 

uma expos 
sobre o 
mesmo 
tema a 

realizar no 
último 

trimestre de 
2015. 

Convites dirigidos a 
oradores externos. 

Participação da 
equipa do Museu. 

Quatro TS. Dois 
AT 

738,00 € 
  

 
Conservação e 

restauro          

   

Azulejaria de 
Coimbra 

(Fundo antigo 
do Museu) 

 

Exposição e 
visibilidade 
do Fundo 

Antigo 
mostrando 
pela 1ª vez 

em Portugal 
a produção 
coimbrã de 
azulejaria 

Museu Nacional do 
Azulejo 

1 TS e 3 bolseiras 
de conservação e 

restauro 
3.075,00 € OF 

 

   
Azulejos do séc. 

XVIII 

renovação da exposição 
permanente e preparação da 
futura exposição "Azulejaria 

Portuguesa do séc. XVIII" 

renovação 
da 

exposição 
permanente 

e 
preparação 
da futura 

Museu Nacional do 
Azulejo 

1 TS e 3 bolseiras 
de conservação e 

restauro 
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ões 

exposição 
"Azulejaria 
Portuguesa 

do séc. 
XVIII" 

 
A Minha Escola 

adota um Museu  

Desenvolvimen
to de trabalhos 

em contexto 
escolar com a 
Escola Básica 

Patricio 
Prazeres 

Trabalhos orientadas pela 
professora e artista plástica 
Romi Castro, articulando os 
curriculos escolares com os 

conteúdos do museu, 
finalizando com a exposição 
de alguns  desses trabalhos  

e ou intervenções no espaço  
do museu. Ex: Elaboração da 

arvore de Natal do Museu 

Aproximaçã
o do museu 

à sua 
comunidade 

escolar 
envolvente.  
Valorização 

da Arte 
como forma 

de 
conhecimen

to. Meta: 
Continuidad
e do projeto 
para o  ano 

letivo 
2013/2014. 

Escola Básica 
Patricio Prazeres e 
Museu Nacional do 

Azulejo 

2 TS sem custos 
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ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   
Visitas 

orientadas 

Visitas temáticas 
relacionadas com as 

exposições temporárias e o 
patr artístico do Museu, 

projetadas em função das 
caract e dos interesses dos 

diferentes públicos. 
Realização de visitas em 

línguas estrangeiras (inglês, 
francês e espanhol), 

atendendo ao número 
elevado de visitantes 

estrangeiros neste museu. 

Garantir as 
solicitações 
e promover 

o seu 
incremento 

junto de 
públicos. 

Número de 
pessoas 

rececionada
s acima das 

7000 

Museu Nacional do 
Azulejo 

2 TS e 3 
voluntários 

sem custos 
  

   

Oficinas de 
pintura de 

azulejo 

Pintura de um azulejo na 
técnica de faiança. Em geral, 
são efetuadas após as visitas 

e de duração variável. 
Destina-se a públicos 

diversificados (crianças e 
adultos) 

Garantir as 
solicitações e 
promover o 

seu 
incremento 

junto de 
públicos cada 

vez mais 
alargados. 

Pretende-se 
que o 

número de 
pessoas 

recebidas 
nesta oficina 
se mantenha 

acima das 
2000 

Colaboradora Carla 
Melo 

1 prestador de 
serviços 

Custos da 
atividade 

suportados 
diretamente 

pelo 
participante 
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Atividades 
vocacionadas 
para públicos 

com 
necessidades 

especiais 

Atividades exploratórias da 
azulejaria/cerâmica 

desenvolvidas  para os 
seguintes públicos com 
necessidades especiais: 

séniores, deficiência motora, 
deficiência de foro cognitivo  

e deficiência visual 

Tendo em 
vista a 

fidelização 
do público 

de 
instituições 

que já 
recebemos 

pretende-se 
fomentar a 

visitação 
repetida. 
Conceção 
de, pelo 

menos, 3 
novas 

atividades. 

Museu Nacional do 
Azulejo 

2 TS, 1 
colaboradora do 

museu, 2 
voluntárias 

   

   
Familiarizando 

Atividades para familias e 
grupos intergeracionais, 

realizadas, por norma, ao 
Domingo de manhã 

Programaçã
o de 6 

atividades 

Museu Nacional do 
Azulejo 

2 TS, 1 
colaboradora do 

museu 

custos 
inerentes aos 

materiais 
utilizados 

  

   

Concerto 
comentado de 

piano 

Pretende-se desenvolver a 
sensibilidade e criatividade 

dos grupos para a História da 
Música e das Artes, através 

de temas de diferentes 
compositores passíveis de 
serem relacionados com 
alguns painéis do Museu. 

Atividade 
paga. 

Pretende-se 
manter o 

número de 
concertos 

em relação 
a 2013. 

Margarida Prates 
(pianista) e Museu 

Nacional do Azulejo 

1 TS e 1 
prestador de 

serviços 

Custos da 
atividade 

suportados 
diretamente 

pelo 
participante 
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Peddy Paper no 

museu 

Visita em formato de peddy 
paper,  vocacionada para 

períodos de férias escolares. 

Atividade 
gratuita. 

Pretende-se 
manter o 

número de 
peddy 

papers em 
relação a 

2013. 

Museu Nacional do 
Azulejo 

2 técnicas  
superiores 

sem custos 
  

   

Dia e Noite 
Internacional 
dos Museus e 

outras eventos 
comemorativos

/ festivos 

Programação de atividades 
que articula artes 

performativas com os 
conteúdos do museu 

evocativas de um tema. 
Vocacionadas para o público 

em geral, privilegiando o 
acesso ao museu em horário 

alargado. 

Pretende-se 
manter o 

número em 
relação a 
2013:  3 
eventos 

Museu Nacional do 
Azulejo e parcerias/ 

patrocinios 

Variável 
dependendo da 

programação 
1.500,00 € OF 

 

   

Orientação de 
estágios pelo  

Serviço de 
Educação 

Continuação da politica de 
acolhimento e formação de 

estagiários nacionais e 
estrangeiros em contexto de 

formação académica e 
profissional. 

Pretende-se 
manter o 

número em 
relação a 
2013: 5/6 
estágios 

Museu Nacional do 
azulejo e entidades 

parceiras 
(Universidades, 

escolas 
profissionais, Rota 

Jovem e Euroyouth) 

2 TS sem custos 
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Percursos 
geográficos 
temáticos e  
atividades 

vocacionadas 
para as 

diferentes 
comunidades 

locais 

Estabelecimento de 
percursos geográficos 

temáticos em parceria com 
outras entidades bem como 

o desenvolvimento de   
atividades envolvendo as 

comunidades locais 

Aprofundar 
a relação do 
MNAz com 

as 
comunidade

s e 
instituições 

da zona 
envolvente. 
Pretende-se 
a conceção 
de 2 ou 3 

percursos/ 
atividades 

 

Museu Nacional do 
azulejo e entidades 

parceiras 

2 TS, 1 
colaboradora do 

museu, 2 
voluntárias 
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Museu Nacional dos Coches 
INTRODUÇÃO 
Na sequência da declaração pública do Senhor Secretário de Estado da Cultura, anunciando a abertura do Novo Museu Nacional dos Coches para finais de 2014, a equipa do pessoal do 
Museu deu início a uma pormenorizada programação das tarefas necessárias à mudança do acervo do Museu para o Novo Edifício, com o objetivo de cumprir o calendário anunciado pela 
tutela, e completar um conjunto de intervenções ainda necessárias para o cumprimento do Programa Museológico, nomeadamente no âmbito do Projeto Museográfico. 
Deste modo têm vindo a instalar-se as coleções em Reserva nas novas instalações, com ganhos significativos quanto às condições da sua conservação, bem como a mudança do acervo 
bibliográfico e arquivo documental, passando por uma fase de desinfestação da totalidade dos documentos e a sua consequente instalação no novo espaço de Biblioteca e Arquivo 
Documental. Parte dos funcionários do Museu ocupam já o Novo Edifício onde desenvolvem a sua atividade profissional apesar das dificuldades transitórias que resultam da vivência em 
dois locais diferentes. 
A expetativa prevista para 2014 é dar-se início à gradual mudança das viaturas em exposição no Salão Novo para o Novo Edifício, de modo a iniciar-se o seu tratamento e conservação 
preventiva uma vez que a mudança implica a adaptação dos objetos museológicos às novas condições ambientais. 
Por outro lado o atual Museu Nacional dos Coches tem sofrido graves condições de degradação numa fase em que, há cerca de três anos, se abandonou completamente a sua manutenção 
por manifesta falta de recursos financeiros. 
Na sequência fortes vendavais as coberturas, que se encontram muito degradadas, apresentam inúmeras telhas deslocadas da sua posição original, provocando graves Infiltrações de águas 
pluviais que têm danificado as pinturas das telas que revestem o teto do Salão Nobre e das Galerias do piso superior, afetando igualmente as paredes do Salão Novo e a Sala de Exposições 
Temporárias que revelam já significativos sinais de deterioração. 
Neste sentido, e após visita aos locais por técnicos da DEPOF, encontra-se programada pela DGPC uma candidatura a um programa do MF que, no caso de ser aprovada, permitirá uma 
imprescindível e urgente intervenção no edifício, classificado como Monumento Nacional, para evitar um maior agravamento da situação. 
Também as instalações sanitárias do Museu encontram-se manifestamente muito degradadas devido à falta de reparações consistentes e à sua utilização por centenas de milhares de 
visitantes. Situação que se prevê seja reparada o mais brevemente possível. 
OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 
Após a desinfestação das peças em Reserva no atual Museu, deu-se início à transferência dos objetos para o Novo Edifício, ocupando as instalações programadas para Reservas setoriais de 
acordo com os equipamentos apropriados para a sua conservação. 
A ocupação do Novo Edifício permite assegurar a sua manutenção e em simultâneo testar as potencialidades dos equipamentos instalados e detetar eventuais deficiências que são de 
imediato reportadas á empresa construtora. 
Até ao momento, encontram-se ainda por concluir uma série de trabalhos indispensáveis para a abertura do Novo Museu programados para 2014 e 2015 dependendo do lançamento dos 
respetivos concursos. Daí que a data por nós proposta para a inauguração seja 23 de maio de 2015 dia em que o MNC comemora os seus 110 anos. 
Neste sentido, o nosso Plano de Atividades tem em conta o cronograma de trabalhos a realizar, apresentado pelo Arq. João Herdade, que se interligam com as tarefas a realizar pela equipa 
técnica do Museu para a instalação das coleções no espaço expositivo do Novo Edifício. O planeamento da transferência das viaturas prevê-se ser realizada em número de quatro por mês, 
com início em Janeiro de 2014 de modo a que a visita ao atual Museu não seja prejudicada. 
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Deverá proceder-se em simultâneo à transferência das viaturas selecionadas do anexo de Vila Viçosa que necessitam de importantes intervenções de conservação e restauro. 
Após a conclusão desta fase procede-se ao encerramento temporário do Museu, por um período o mais curto possível, a fim de minimizar prejuízos na receita, período esse destinado à 
reorganização da exposição no Salão Nobre, onde irão permanecer 10 exemplares já selecionados e ainda à reorganização da exposição nas Galerias Superiores. 
O Museu atual reabre, de seguida, a funcionar como anexo do Novo Museu de modo a conservar a memória deste secular museu monumento que assim continuará a integrar a visita ao 
Museu Nacional dos Coches e ainda potenciar a prestação de um serviço de cedências de espaço para a realização de eventos de gala nos quais o Museu foi pioneiro. 
ATIVIDADES PREVISTAS 
O objetivo que presidiu a esta programação foi, por um lado, dar início à transferência das coleções para o novo edifício mas por outro manter toda a atividade no atual museu prosseguindo 
no objetivo de fidelizar novos públicos sobretudo nacionais da área da Grande Lisboa e arredores e trazê-los de novo ao Museu. 
Saliente-se que toda esta densa programação, que procura minimizar ao máximo custos, representa um elevado desempenho das diferentes equipas do museu sobretudo nas áreas da 
Conservação e Inventário; do Serviço Educativo e da Comunicação as quais desenvolvem o seu trabalho conseguindo cumprir os objetivos programados com o apoio não só de Voluntários 
como também de Estagiários licenciados ou em Estágios Profissionais em Contexto de Trabalho, que o museu continua a receber mantendo as parcerias nomeadamente com a Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril; com a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa; com a Escola Superior de Educação de Lisboa; com a Escola de Comércio de Lisboa e 
ainda no âmbito do Programa Leonardo da Vinci. 
CONCLUSÃO 
O objetivo que presidiu a esta programação foi, por um lado, dar início à transferência das coleções para o novo edifício mas por outro manter toda a atividade no atual museu prosseguindo 
no objetivo de fidelizar novos públicos sobretudo nacionais da área da Grande Lisboa e arredores e trazê-los de novo ao Museu. 
Saliente-se que toda esta densa programação, que procura minimizar ao máximo custos, representa um elevado desempenho das diferentes equipas do museu sobretudo nas áreas da 
Conservação e Inventário; do Serviço Educativo e da Comunicação as quais desenvolvem o seu trabalho conseguindo cumprir os objetivos programados com o apoio não só de Voluntários 
como também de Estagiários licenciados ou em Estágios Profissionais em Contexto de Trabalho, que o museu continua a receber mantendo as parcerias nomeadamente com a Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril; com a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa; com a Escola Superior de Educação de Lisboa; com a Escola de Comércio de Lisboa e 
ainda no âmbito do Programa Leonardo da Vinci. 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 
Serviço Educativo 

      
1.500,00 € OF 

 

   

Visitas Guiadas 
a Grupos 
Escolares 

Abordagem diferenciada 
consoante o grau de ensino 

e temática solicitada. 
Destinado a todos os graus 

de ensino. 

Sensibilizar 
os difs 

públicos 
para as 

obras como 
testemunho
s históricos 
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Visitas a Grupos 
Com 

Necessidades 
Especiais 

Acompanhamento e seleção 
de alguns dos objetos 

expostos com o apoio de 
documentação e material de 
adequado (vídeo com língua 

gestual e brochura em 
Braille). 

Dar a 
conhecer a 

coleção 
através de 
técnicas 

específicas 

     

   

Teatro de 
Sombra 
Chinesa 

Pequena história de 
príncipes, magos e dragões 

onde a magia acontece. Pré-
escolar e 1º ciclo 

Contextualiz
ar o mundo 

do 
imaginário 

infantil 

     

   

Guião de Visita 
Livre – Viagem 

No Tempo 

Devido à impossibilidade de 
atender todos os que 

solicitam visitas guiadas o 
Serviço Educativo elaborou 

um Guião de Visita Livre que 
pode ser requisitado pelos 
Educadores. 1º e 2º ciclos 

Aprender de 
forma 

divertida 
     

   
Atelier de 

Douramento 

As crianças aprendem de 
forma pedagógica a técnica 

de douramento, levando 
consigo uma recordação do 
seu trabalho. 1º e 2º ciclos 

Sensibilizar 
as crianças 

para as 
obras de 

arte; 
Conhecer os 

materiais 
utilizados 

nesta 
técnica 
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Atelier de 

Stencil 

Os participantes utilizam a 
técnica do stencil 

(reprodução de desenhos 
através de moldes) para 
estamparem, em tecido, 

vários elementos 
decorativos relacionados 

com a coleção. 1º e 2º ciclo 

Aprender de 
forma 

divertida 
     

   
Atelier de 

Pintura 

Os participantes fazem 
pinturas alusivas à temática 

do museu. Pré-escolar/1º 
ciclo 

Aprender de 
forma 

divertida 
     

   
Caça ao 
Tesouro 

Jogos através dos quais 
crianças desvendam pistas e 
encontram o tesouro. 3º/4º 

ano 2º ciclo 

Salientar os 
aspetos 

mais 
importantes 
da coleção 

de uma 
forma lúdica 

     

   
Peddy-Paper 

Percurso através do qual as 
crianças descobrem a 

coleção exposta. 3º/4º ano 
2º ciclo 

Aprender de 
uma forma 

divertida 
     

   
De Tudo Se Faz 

Um Coche 

Os participantes têm a 
oportunidade de criarem 

objetos relacionados com os 
coches recorrendo a 

material reciclável.  1º e 2º 
ciclos 

Aprender de 
uma forma 

divertida 
     

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/_uOlq73FmZ_Q/SEVk18s80lI/AAAAAAAAAiU/gTs2HjemHak/s400/DSC07659.JPG&imgrefurl=http://catllagoa.blogspot.com/2008/06/sesso-de-sensibilizao-e-atelier.html&usg=__EnU3aUnb93OKB4NowF1DFccELWU=&h=300&w=400&sz=37&hl=pt-PT&start=449&zoom=1&itbs=1&tbnid=nh_Io0kenfKDUM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Datelier%2Bde%2Breciclagem%26start%3D440%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/_uOlq73FmZ_Q/SEVk18s80lI/AAAAAAAAAiU/gTs2HjemHak/s400/DSC07659.JPG&imgrefurl=http://catllagoa.blogspot.com/2008/06/sesso-de-sensibilizao-e-atelier.html&usg=__EnU3aUnb93OKB4NowF1DFccELWU=&h=300&w=400&sz=37&hl=pt-PT&start=449&zoom=1&itbs=1&tbnid=nh_Io0kenfKDUM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Datelier%2Bde%2Breciclagem%26start%3D440%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Quem É Quem? 

Jogo de identificação de 
alguns reis e rainhas cujos 

retratos estão expostos nas 
Galerias, através de factos 
históricos, características 

físicas e outros detalhes. 2º 
e 3º ciclos 

Aprender de 
uma forma 

divertida 
     

   
Programa 
Famílias 

Visita à coleção com o apoio 
de um guião impresso 

seguida de uma ação em 
atelier de montagem de 
maquetas de coches e 

cadeirinhas 

      

   
Visitas guiadas 

para adultos 

Inclui o apoio a alunos 
universitários; Grupos das 
Forças Armadas; Grupos 

organizados pelas Juntas de 
Freguesia, Grupos de 

Centros de Dia ou Lares da 
3ª Idade, etc. 

      

   
Festas de 

Aniversário 

Aos fins-de-semana, com um 
programa de diversão com a 

duração de 2 horas que 
inclui uma atividade 
pedagógica ligada ao 

conhecimento da coleção do 
Museu 
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Programa 
educativo 
“Hora da 

Descoberta 

Em parceria com a Fundação 
Gil o Serviço Educativo 

realiza mensalmente uma 
atividade educativa junto de 
crianças e jovens internados 
em 14 unidades hospitalares 
da área da Grande Lisboa e 

ao Estabelecimentos 
Prisional de Tires junto de 
crianças que permanecem 

com às mães reclusas 

      

 
EXPOSIÇÕES 

TEMPORÁRIAS  

«Os ilustres 
visitantes do 

Museu, 1905-
2014» 

Exposição dedicada aos 
visitantes ilustres do Museu 
Nacional dos Coches que, ao 
longo de mais de um século, 

o visitaram 

      

 
EVENTOS E 

COMEMORAÇÕES          

   
Concertos 

Dando continuidade à 
iniciativa musical Lisboa 
Loves Fado, evento que 
conjuga o Património 

Imaterial do Fado com o 
Património Histórico de 

Lisboa, o Museu Nacional 
dos Coches pretende 

renovar para 2014 esta 
iniciativa que em 2013 teve 

um grande sucesso no 
Museu 

      



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

222 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

   
Noite dos 
Museus 

Associando-se uma vez mais 
a esta iniciativa que já 

ganhou prestígio junto do 
público em geral o Museu 
Nacional dos Coches, irá 

manter-se aberto até às 24 
horas, pretendendo 

apresentar como atividade A 
Noite das Curiosidades com 

a participação dos TS do 
Museu 

      

   

18 de Maio – 
Dia 

Internacional 
dos Museus 

o Museu irá estar aberto ao 
público com o já habitual 
«Passeio Real em Belém» 
organizado pelo Serviço 
Educativo no percurso 

Museu Nacional dos Coches 
/ Museu de Marinha, com 
três carruagens de tração 

animal que ao longo do dia 
proporcionam aos visitantes 
do Museu uma experiência 

aliciante 

   
1.500,00 € 

OF + 
Mecenato  

   

Aniversário da 
Fundação do 

Museu 
Nacional dos 

Coches – 23 de 
Maio 

Data a celebrar com a 
entrada gratuita dos 

visitantes, organização de 
um programa de visitas 

guiadas ao Museu e eventual 
inauguração da exposição 

temporária 
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Museu Nacional Soares dos Reis 
Nota Introdutória 
No contexto atual não é fácil conseguir encontrar a medida do equilíbrio certo entre a necessária contenção de despesas e projetos e a garantia de que não se prescinde do essencial. 
Com consciência desta dificuldade, tentamos não desperdiçar o capital que representa a ligação que o MNSR tem conseguido no tecido da cidade do Porto. Chamemos-lhe trabalho em 
rede, ou chamemos-lhe aproximação àqueles para quem este Museu tem um sentido mais próximo daquilo que entendem como  o seu património e sentem que no Museu estão em casa e 
que esta casa precisa deles, a verdade é que sabemos que podemos contar com instituições e pessoas individuais e que estas esperam de nós poderem continuar a contar com o Museu. 
O MNSR está necessitado de algumas alterações na sua estrutura expositiva, que estão pensadas e que será possível levar a efeito. É assim o projeto que se propõe que a DGPC assuma em 
conjunto com o apoio que através do Círculo Dr José de Figueiredo/ Amigos do MNSR possamos conseguir. 
Para além deste, queremos pensar em duas candidaturas ao próximo QREN, e propomos que estas sejam preparadas no âmbito do Plano de Atividades de 2014. Poderíamos assim potenciar 
a colaboração com a CMP que será depois das próximas eleições autárquicas, um parceiro preferencial. Desta forma se poderá prever a colaboração, quer relativamente ao MNSR, quer à 
Casa Museu Fernando de Castro. Na senda do trabalho realizado com a Faculdade de Economia e com a garantia de acompanhamento por parte dos Professores que connosco têm 
colaborado, seria também oportuno tentar uma fase de gestão experimental, tendo como parceiro o Círculo Dr José de Figueiredo/ Amigos do MNSR, que está disponível para este ensaio 
de um modelo de participação. 
A par das habituais atividades correspondentes à nossa missão , destacamos o peso que pode ter o Museu no trabalho com setores mais desfavorecidos socialmente e que aqui têm 
encontrado formas de desenvolver projetos que muito nos importa continuar. 
A absoluta necessidade de divulgar o Museu junto de público, essencialmente turistas, cuja visita se traduza em receita, leva-nos a considerar importante reforçar os esforços de divulgação. 
Objetivos e Estratégias 
Os objetivos que pretendemos prosseguir no próximo ano e para os quais pensamos haver condições de concretização, são: 
1 – Aqueles que finalmente poderão ser encarados por haver mudança na equipa de gestão municipal. Sendo este Museu depositário do espólio do extinto Museu Municipal e sendo estas 
coleções parte integrante da exposição permanente e de grande significado não só local mas também no plano histórico e artístico mais alargado, há uma tradição só recentemente 
interrompida de muito bom entendimento entre as duas instituições. É disso testemunho a participação da Sociedade Porto 2001, com todo o apoio da CMP, no finalizar da obra de 
remodelação do Museu em 2001. 
2 – Aqueles que, correspondendo a propostas que resultam de uma maturação dos últimos seis anos, poderão agora ser implementados, com recurso a meios que o novo QREN poderá vir a 
disponibilizar. 
3 – Aqueles que, não tendo a envergadura dos já referidos, são no entanto muito importantes por garantirem a possibilidade de públicos que tradicionalmente ficam marginais a instituições 
como os Museus, aqui poderem encontrar espaço e ambiente propícios ao desenvolvimento de projetos da maior importância social. O apoio que o Círculo Dr José de Figueiredo/ Amigos do 
MNSR tem vindo a dar ao Museu que, previsivelmente, poderá vir a ser mais estruturado, será a garantia de poder dar continuidade a estes projetos. Ou ainda ações junto de outro tipo de 
público que, igualmente arredado da visita ao Museu, mas por falta de divulgação nos locais e circuitos próprios, pode ter um papel importante no necessário aumento de receita. 
Assim, organizámos as propostas de acordo com estes princípios, e pretendemos consolidar ao longo do ano as tendências e as experiências que se têm vindo a desenvolver em termos de 
gestão e parcerias. 
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Conclusão 
De acordo com os objetivos descritos, organizámos as propostas para o Plano de Atividades para 2014 em oito projetos e vinte e oito atividades. 
Tentámos realisticamente não sobrecarregar com encargos a DGPC e pensamos que será possível conjugar esforços com o  Círculo Dr José de Figueiredo/ Amigos do MNSR para encontrar 
Mecenato que nos permita avançar com os projetos propostos. 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 

Criação da 
estrutura de 
propostas de 
candidatura a 
apresentar ao 
próximo QREN 

         

   

Proposta  à 
Câmara 

Municipal do 
Porto  de 

parceria para 
uma 

candidatura no 
eixo da 

renovação 
urbana  para 

otimização dos 
recursos que 

representam o 
MNSR e a 

CMFC 
enquanto polos 

de atividade 
cultural na 

cidade. 

Propor e preparar 
candidatura em parceria 

com a CMP para 
remodelação do espaço da 
cerca do MNSR e da Casa 

Museu Fernando de Castro 
para atividade coordenada 

em projetos comuns. 

1 
candidatura 

pronta a 
apresentar 
em meados 

de 2014 

MNSR (DGPC) e 
Câmara Municipal 

do Porto 

3 TS do MNSR e 
apoio de um 
economista 

envolvido no 
trabalho com a 

FEP desde 2008. 

3.000,00 € OF 
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Projeto de 
gestão 

experimental  a 
implementar 

entre a DGPC, o 
MNSR e o 

Círculo José de 
Figueiredo/ 
Amigos do 

MNSR. 

Na sequência do trabalho 
realizado com a Up desde 

2008, preparar uma 
candidatura para um 

período experimental de 
gestão em parceria com o 
Círculo José de Figueiredo/ 

Amigos do Museu 

1 
candidatura 

pronta a 
apresentar 
em meados 

de 2014 

MNSR (DGPC) 
,Faculdade de 

Economia da Upe 
Círculo Dr José de 

Figueiredo/Amigos 
do MNSR 

2 TS do MNSR e 
apoio de um 
economista 

envolvido no 
trabalho com a 

FEP desde 2008. 

3.000,00 € OF 
 

 

Revisão da 
exposição 

permanente 
         

   
Informação 

introdução de informação 
geral por sala e legendas 

comentadas 

informação 
em 20 salas 
e cerca do 

Museu 

MNSR 

7 TS do MNSR e 
apoio de 

museografia  da 
Arq Manuela 
Fernandes da 
DGPC e um 

designer 

10.000,00 € 
OF + 

Mecenato  

   
Conservação 

revisão de peças, 
atualmente em reserva para 

exposição 

Entre 25 e 
30 

desenhos e 
pinturas 
limpas e 

restauradas 

MNSR; Divisão de 
conservação e 

restauro da DGPC 

Duas TS do 
MNSR; uma 

Bolseira da FCT e 
Técnicos da Div 

de Conserv e 
restauro 

1.000,00 € 
OF + 

Mecenato 
Transport

es 
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Depósitos 

Protocolos de depósito de 
peças para reforço da 

exposição 

depósito de 
coleção de 
fivelas e de 
pintura e 

escultura do 
século XX ( 
entre 10 e 
15 peças) 

MNSR ( DGPC) e 
entidades 

proprietárias das 
obras 

3 TS do MNSR 1.000,00 € 
OF + 

Mecenato 
Transport

es 

   

Novas vitrines , 
suportes e 

móveis para 
descanso 

desenho e produção de 
vitrines e suportes para 
espaços remodelados: 

2 vitrines para pequenos 
formatos da sala de 

Henrique Pousão; 1 vitrine 
para miniaturas; vitrines 

para a coleção de fivelas do 
Arq Carlos Loureiro; vitrines 
para os gessos neo-clássicos 

para o 2º andar;suportes 
para a informação nas salas 

e para o exterior; bancos 
para o percurso expositivo. 

 
MNSR/DGPC 

Arq Manuela 
Fernandes da 

DGPC 
14.000,00 € 

OF + 
Mecenato  

 
Programação de 

Exposições          

   
Exposição Jorge 

de Oliveira 

Exposição organizada pelo 
MNAC, que vem ao MNSR 

por acordo com aquele 
Museu 

Abertura da 
exposição 

na sala 
grande de 
Exposições 

temporárias 

MNSR; MNAC, 
DGPC;Círculo Dr 

José de Figueiredo 

´4 TS e 4 AT do 
MNSR 

1.600,00 € 

Patrocínio 
do Círculo 
Dr José de 
Figueired

o e 
Mecenato 
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no primeiro 
trimestre de 

2014 

Lusitânia 

   

Exposição 
Brinquedos de 

Arquitetura 

Exposição comissariada pelo 
Arq. Marco Ginoulhiac sobre 
a evolução dos brinquedos 
de arquitetura desde o sé. 

XIX 

Abertura da 
exposição 

na sala 
grande de 
Exposições 

temporárias 
no segundo 
semestre de 

2014 

MNSR ; vários 
colecionadores; 

´2 TS e 4 AT do 
MNSR 

Ainda não 
totalmente 
definidos 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

   

Exposição 
sobre a  Escola 
de Belas Artes 

do Porto 

Exposição sobre um dos 
pintores da Escola do Porto, 

em estudo 

Abertura da 
expos na 

sala grande 
de 

Exposições 
temporárias 

no último 
trimestre de 

2014 

MNSR; 
Colecionadores; 
FBAUP; Lugar do 

Desenho;Círculo Dr 
José de Figueiredo 

2 TS,Cons 
Restauradores 

Bolseiros e 4 AT 
do MNSR 

18.000,00 € 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

   

Exposição de 
Pintura  

Camélias e 
outras flores 

Colaboração com a 
Associação Internacional das 

Camélias que organiza um 
Congresso no Porto e Galiza. 

Abertura da 
exposição 

na sala 
pequena de 
Exposições 

temporárias 
em Março 
de 2014 

MNSR; Associação 
Internacional das 
Camélias; CMP e 
Círculo Dr José de 

Figueiredo 

2 TS,Cons 
Restauradores 

Bolseiros e 4 AT 
do MNSR 

3.000,00 € 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 
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Ciclo " Peça a 
Peça" O Centro 

de Arte 
Contemporâne
a e as coleções 

do Museu 

4ª, 5ª e 6ª exposições deste 
Ciclo com obras que têm 

estado depositadas no 
Museu de Serralves 

3 
Exposições 
no primeiro 

andar do 
Museu 

MNSR: Museu de 
Serralves; FBAUP;  
Círculo Dr José de 

Figueiredo 

2 TS,Cons 
Restauradores 

Bolseiros e 4 AT 
do MNSR 

1.500,00 € 

Mecenato 
e parceria 

com a 
FBAUP 

 

 
Edições 

         

   

Edição de 
Catálogo de 

Soares dos Reis 

publicação de um catálogo 
da obra de Soares dos Reis 

Conseguir 
uma 

parceria 
para esta 

publicação 

MNSR; Serviço de 
documentação 
fotográfica da 
DGPC: Editora 

2 TS do MNSR 
com 

coordenação da 
Direção do 

Museu 

Ainda não 
totalmente 
definidos 

Parceria 
 

   

Publicação 
sobre o Palácio 
dos Carrancas 

pequena publicação sobre o 
Palácio dos Carrancas, a sua 

história e a sua evolução 

Conseguir 
uma 

parceria 
para esta 

publicação 

MNSR; Serviço de 
documentação 
fotográfica da 
DGPC: Editora 

1 TS do MNSR 
Ainda não 

totalmente 
definidos 

Parceria 
 

 
Projeto 5 - 5as 
Feiras à Noite          

   

Programa 
semanal-5as 

Feiras à Noite 

Abertura do museu até à 
meia noite com atividades 

em parceria com outras 
entidades 

13 
atividades 
realizadas 

semanalme
nte entre 19 
de Junho e 

11 de 
Setembro 
de 2014 

 

MNSR e Parceiros 

TODOS os TS e 
TODOS os 
Vigilantes 

Rececionistas do 
MNSR 

1.000,00 € Parceria 
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Públicos especiais 

         

   

Instituto de 
reinserção 

social 

acolhimento de elementos 
para serviço à comunidade 

acolhimento 
e análise 

dos 
processos 

com 
parecer, dos 
elementos 
enviados 

pelo 
Instituto de 
reinserção 

Social 

MNSR e IRS 

1 TS e os 
Vigilantes 

Rececionistas do 
MNSR 

sem encargos 
extra   

   

Hospital 
Magalhães 

Lemos 

acolhimento no espaço do 
museu de doentes em 

tratamento ambulatório com 
monitor do Hospital 

Oficina 
semanal de 
cerâmica no 

MNSR e 
outras 

atividades 
ao longo do 

ano 

MNSR e HML 
1 TS e um AT do 

MNSR 
2.000,00 € 

Hospital 
Magalhãe
s Lemos 

 

   

Centros de 3ª 
Idade - 

Alzheimer 
visitas ao museu 

acolhimento 
de grupos 

para visitas 
com 

incidência 
nos temas 
ligados à 
memória 

MNSR e Parceiros 
1 TS do Museu e 

vigilantes 
rececionistas 

sem encargos 
extra para o 

Museu 
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Porto 

desconhecido 

Colaboração ao longo de 
todo o ano, com a CMP e a 
ANILUPA, em projetos com 
pessoas de idade e escolas 
de zonas desfavorecidas do 

Porto: 

acolhimento 
de grupos 

para visitas 
e 

desenvolvi
mento do 
projeto no 
espaço do 
Museu e 

colaboração 
nas 

atividades 
noutros 

espaços da 
cidade. 

Apresentaçã
o dos filmes 
realizados 

pelos 
participante

s com a 
Anilupa. 

MNSR; CMP, 
ANILUPA 

1 TS do Museu 
sem encargos 
extra para o 

Museu 
  

   
APPACDM 

Colaboração em ações de 
formação que usam o 

espaço do Museu 

acolhimento 
de grupos 

para visitas 
e 

desenvolvi
mento dos 
projetos no 
espaço do 

Museu 

MNSR; APPACDM 1 TS do Museu 
sem encargos 
extra para o 

Museu 
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ACAPO 

Colaboração com o Círculo 
Dr José de Figueiredo em 

ações de formação e visitas. 

1 Ação de 
formação; 

visitas 
guiadas 

para cegos; 
visitas 

guiadas por 
cegos; 

disponibiliza
ção de 

informação 
sobre a 

exposição 
permanente 

do museu 
em braille, 
feita pela 
ACAPO 

MNSR; Círculo Dr 
José de Figueiredo; 

ACAPO 
1 TS do Museu 500,00 € 

Círculo Dr 
José de 

Figueired
o/ Amigos 
do MNSR 

 

 
Serviço de 
educação          

   
Visitas ao 

Museu 

Acolhimento de visitas 
orientadas para grupos 

escolares ou de instituições 

Realização 
das visitas 

solicitadas e 
reimpressão 
de roteiros 

para 
percursos 

acompanha
dos. 

MNSR; Círculo Dr 
José de Figueiredo/ 
Amigos do MNSR 

10 TS do Museu 5.000,00 € 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 
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Clube dos 
Carrancas 

Atividade semanal com 
crianças inscritas no Clube 

dos Carrancas 

Realização 
de 

atividades 
semanais 

MNSR; Círculo Dr 
José de Figueiredo/ 
Amigos do MNSR 

1 Monitora 
contratada pelo 
Círculo Dr José 
de Figueiredo/ 

Amigos do MNSR 

Não 
totalmente 
definidos. 

Depende do 
número de 

inscritos 

Círculo Dr 
José de 

Figueired
o/ Amigos 
do MNSR 

 

   
Exposição 
itinerante 

Produção de exposição 
itinerante sobre as coleções 

do museu, que está a ser 
preparada 

Produzir e 
fazer 

circular uma 
exposição 
itinerante 

 

MNSR; Círculo Dr 
José de Figueiredo/ 
Amigos do MNSR 

1 TS do Museu ; 
1 designer e 

produção 
500,00 € 

Círculo Dr 
José de 

Figueired
o/ Amigos 
do MNSR 

 

 

   

Produção de 
Kits para 
utilização 

autónoma de 
Educadores 

Produção, com recurso aos 
Técnicos do Museu, de 
material de apoio para 

utilização autónoma dos 
Educadores 

3 Kits sobre 
Cerâmica, 
Pintura e 

Mobiliário 
para serem 
usados no 
Museu ou 
fora, por 

Educadores 
com grupos. 

 
 

MNSR; Círculo Dr 
José de Figueiredo/ 
Amigos do MNSR 

4 TS  e 4 AT do 
MNSR 

500,00 € 

Círculo Dr 
José de 

Figueired
o/ Amigos 
do MNSR 
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Novos Públicos - 
Instrumentos de 

divulgação 
         

   
Sinalização 

reforço da atividade 
tendente à criação de 
sinalização exterior do 

Museu.Contatos com CMP; 
Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro;  CP;  Metro e 
Turismo de Portugal. 

Existência 
de 

sinalização 
na cidade, 
Aeroporto, 
Estações da 
CP e Metro. 

MNSR; CMP: 
Aeroporto FSC; CP; 
Metro do Porto e 

Turismo de 
Portugal. 

1 TS e 1 AT 
não 

contabilizado 
Parcerias 

 

   
Materiais 
impressos 

Reedição e nova edição de 
desdobráveis traduzidos. 

Desd em 
Port, inglês, 

Francês e 
Espanhol 

MNSR; Turismo de 
Portugal, DGPC 

1 TS e 1 AT 
 

ver PA 
DDCI  

   

Comunicação: 
Imprensa. 

Rádio. 
Televisão 

Incrementar o contacto com 
os meios de comunicação 

Criação de 
rotinas de 

convite para 
apresentaçã

o de 
programaçã
o no espaço 
do Museu 

MNSR e os orgãos 
de comunicação 

1 TS e 1 AT 500,00 € 

Círculo Dr 
José de 

Figueired
o/ Amigos 
do MNSR 

 

   
Site e redes 

sociais 

Criação dos circuitos e 
rotinas que permitam ter 
sempre o site atualizado e 

utilização da Web 2.0 

Site 
permanente

mente 
atualizado e 

utilização 
progressiva 

de 
ferramentas 

MNSR e Parceiros 
2 TS, 2 AT e 

Monitores dos 
Projetos 

não 
contabilizado 

Círculo Dr 
José de 

Figueired
o/ Amigos 
do MNSR 
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mais 
amigáveis 

que 
permitem a 
comunicaçã
o nos dois 
sentidos. 

Essencialme
nte no 

âmbito de 
projetos, 

nomeadam
ente do 

serviço de 
educação. 

 



                               PLANO DE ATIVIDADES 2014                

235 

 

PROG
RAMA 

PROJETO 

Anu
al/            

Plur
ianu

al 

ATIVIDADE Descrição 
Objetivos/ 

Metas 
Entidades 
Envolvidas 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 

Fonte(s) 
de 

Financiam
ento 

Observaç
ões 

Museu Nacional do Teatro 
INTRODUÇÃO 
O Museu Nacional do Teatro é o grande arquivo de referência da memória  da História das Artes do Espetáculo em Portugal contendo, no seu acervo, mais de 270.000 espécies, destacando-
se a coleção de desenhos de cena,  uma das maiores e mais importantes coleções de retratos fotográficos do nosso país, a maior biblioteca portuguesa especializada em Artes do 
Espetáculo, entre muitas outras. Por isso, o MNT é também um centro de excelência a nível nacional e internacional dirigido para uma investigação eficiente e informação eficaz, geradora 
de motivação, de produção de conhecimento e  de adesão à Cultura e às Artes em geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A sua missão é proceder à recolha, conservação, identificação, estudo, exposição e divulgação das espécies relativas à memória e à História das Artes do Espetáculo em Portugal, 
promovendo o conhecimento da atividade contemporânea daquelas artes e Informar, formar, educar e divertir o público que a ele acorre. 
OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 
Promoção nacional e Internacional 
Articulação da área da Cultura com a da Educação 
Desenvolvimento de projetos de cooperação e parceria 
Rentabilização dos Recursos Humanos e Tecnologias de Informação e Comunicação disponíveis 
Gestão do orçamento numa ótica de rentabilização dos bens disponíveis 
Promoção nacional e Internacional 
Articulação da área da Cultura com a da Educação 
Desenvolvimento de projetos de cooperação e parceria 
Rentabilização dos Recursos Humanos e Tecnologias de Informação e Comunicação disponíveis 
Gestão do orçamento numa ótica de rentabilização dos bens disponíveis 
CONCLUSÃO 
O Plano de Atividades para 2014 procura reforçar a matriz de serviço público e de dar continuidade á visão de excelência da instituição, de competência e de qualidade que tem 
caracterizado o trabalho desenvolvido pela respetiva equipa. Tendo em conta, numa ótica de ameaças, as grandes limitações orçamentais, a Instabilidade do sistema educativo, a ausência 
de hábitos e consumos culturais, a escassez de recursos financeiros disponíveis nas famílias, a adaptação dos visitantes a novas regras de bilhética e, tendo ainda  em conta alguns pontos 
fracos como a localização geográfica, a dispersão e alguma limitação física dos diferentes espaços e serviços e a antiguidade e degradação de uma parte das infraestruturas e custos elevados 
da respetiva manutenção, teme-se que o constante aumento de visitantes verificado desde 2012 se possa inverter de forma razoável em 2014. Contudo, o facto de se tratar de uma 
Instituição com características únicas, a permanente procura da concretização de parcerias  com universidades, autarquias, escolas e outras entidades, a implementação e apoio a projetos e 
propostas de colaborações científica, como pontos fortes e estratégicos, aliados à competência e entusiasmo da equipa do Museu, à permanente vontade e empenho na satisfação do 
público e na procura duma cultura de inovação, julga-se estarem reunidas as condições para mais um ano com resultados positivos. De referir ainda que as atividades propostas de maior 
relevância, ou seja, as duas exposições temporárias, não representam para a DGPC  custos relevantes, uma vez que resultam de parcerias com outras entidades. 
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PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

PROTOCOLOS 
         

 
Protocolo com o Teatro Nacional D. Maria II 

(TNDMII). Lucien Donnatt cenógrafo        

  
Anu
al 

Exposições 
temporárias 

Exposições temporárias 
acerca da obra teatral de 

Lucien Donnatt, a decorrer 
na Galeria de Exposições 

Temporárias do MNT e nos 
espaços do Teatro Nacional 

Efetuar as 2 
exposições 
no prazo 
previsto . 

  
600,00 € 

OF +  
TNDMII ( 
montage

m e 
desmonta

gem da 
exposição

, 
conceção 
gráfica, 
flyer, 

cartaz, 
folha de 

sala e 
cartaz da 
exposição 
(15.000 € 
+ 20.000 € 
catálogo) 

) 

Disponibili
zação de 
todo o 

material, 
das 

respetivas 
reproduçõ

es 
fotográfic
as, Telões 
exteriores 

para 
galeria e 
custos de 
evento de 
inauguraç

ão. 

Edição de 
catálogo 

Rasonné da 
obra teatral de 
Lucien Donnat. 

Edição de um catálogo 
impresso a 4 cores com 
cerca de 300 páginas, 

contendo 467 imagens 
pertencentes ao acervo do 

MNT. 

Edição do 
catálogo no 

prazo 
previsto. 

 
MNT: Diretor e 

4TS. 
20.000,00 € 

TNDMII ( 
100%)  
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Protocolo com o  Centro de História de Arte 
e Investigação Artística (CHAIA) da 

Universidade de Évora. Estudo e Investigação 
da Fotografia Teatral em Portugal na 

primeira metade do século XX. 

       

  

Plur
ian
ual 

Workshops 

Workshops , "Novas Vias da 
Investigação Fotográfica" , 

dirigidos a professores e 
alunos universitários, 

investigadores, museólogos 
e profissionais da área da 

fotografia. 

Realização 
de dois 

workshops : 
um em 2014 
e outro em 

2015 

 
MNT: 3 TS e 2AT 2.000,00 € 

Universid
ade de 
Évora e 
valor da 
inscrição 

pago 
pelos 

participan
tes. 

 

Exposição  
Temporária 

Preparação de exposição 
temporária  "Do Palco ao 

Estúdio" , a realizar em 2015 
em espaço a definir, com 

impressão em grande 
formato de fotografias 

(100x70) , onde através do 
retrato fotográfico de 

artistas de palco,  se procura 
entender aspetos da 

sociedade, dos hábitos, da 
moda e das relações de toda 

uma comunidade que 
constrói uma imagem de si 
durante a primeira metade 

do século XX. 

Conclusão, 
em 2014, da 

seleção, 
preparação 
e estudo de 

todo o 
material a 

ser utilizado 
na 

exposição. 

 

MNT: Diretor e 
três TS. CHAIA : 

Um investigador.  
Recursos 

externos :  
Designer para 

projeto 
museográfico, 

equipa para 
execução e 

montagem da 
exposição 
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Edição de 
Catálogo 

Preparação, estudo e 
produção de textos para a 

edição de catálogo da 
exposição "Do Palco ao 

Estúdio", a realizar em 2015, 
a quatro cores, com cerca de 

140 imagens pertencentes 
ao acervo do MNT  e do 
Arquivo Fotográfico da 

DGPC, com textos de análise 
de especialistas da área da 

História da Arte. 

Conclusão, 
em 2014, da 

seleção, 
preparação 
e estudo de 

todos os 
textos a 

constar no 
catalogo. 

 

MNT: três TS. 
CHAIA : 1 

investigador.  
Recursos exte 
:Designer para 

maquetização do 
catálogo e 

impressão ( 1500 
exemplares, 4 

cores, 200 
páginas ) 

   

 

Protocolo com o 
Centro Nacional de 

Cultura  (CNC). 
Estudo e 

Divulgação da 
produção artística 

no âmbito das artes 
do espetáculo no 

século XX. 

Plur
ian
ual 

Visitas 
especializadas, 
divulgação das 

coleções do 
Museu, 

colóquios 

Inclusão nas atividades 
culturais do CNC de algumas 

atividades deste Museu, 
bem como no programa 

"Passeios de Domingo" do 
CNC 

1 visita 
especializad

a e 1 
realização 

de uma 
palestra por 

um 
especialista 
em História 
das Artes do 
Espetáculo 

em Portugal 

 
Diretor , um TS e 

dois AT 

Dependente 
do número 

de 
participantes 

CNC 
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Protocolo com a 
"Associação dos 

Alunos de Opera do 
Professor Fernando 

Serafim" 

Anu
al 

Concertos 

O Professor Fernando 
Serafim, ex professor do 

Conservatório de Música de 
Lisboa e cantor de ópera 

com uma carreira de mais de 
40 anos, dirigirá, com os 
seus alunos de canto e 

piano, um ciclo de concertos 
dedicados ao canto lirico e à 

música de câmara para 
piano. 

Realização 
de 3 

concertos 
 

MNT: equipa de 
vigilância, 

guardaria e 
receção. 
Recursos 

externos : 
Associação dos 

Alunos de Opera 
do Professor 

Fernando 
Serafim 

 

"Associaç
ão dos 

Alunos de 
Opera do 
Professor 
Fernando 
Serafim" 

 

 

Exposição 
Antológica de 

António Soares 

Plur
ian
ual 

Obra teatral (investigação, textos) 
 

Museu Nacional de 
Arte 

Contemporânea / 
Museu do Chiado 

    

Exposição temporária a inaugurar em 
Novembro de 2015 

  20.000,00 € OF  

Edição de catálogo   15.000,00 € 

DGPC no 
âmbito do 
protocolo

com a 
INCM 

Dependen
te de  

aprovação 
da INMC 
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TEATRO NO MUSEU DO 
TEATRO          

 
"Vieira : O sonho 

do Império" 
Anu
al 

Espetáculo de 
teatro 

Espetáculo de teatro, 
dirigido especialmente à 

população escolar do ensino 
secundário, onde nas 
diferentes cenas, as 

personagens, a música e as 
imagens, revelam-nos 

momentos da vida de Padre 
António Vieira, destacada 

figura da História da Cultura 
de Portugal e do Brasil, não 

só como um dos maiores 
oradores de todos os 

tempos, mas também como 
político ousado, diplomata e 

missionário. 

Realização 
de 4 

espetáculos 
 

MNT: equipa de 
vigilância, 

guardaria e 
receção. 
Recursos 

externos : ÉTER , 
Produção 
Cultural 

1.300,00 € 
ÉTER , 

Produção 
Cultural  

 

 
"Labirintos" 

Anu
al 

Espetáculo de 
teatro 

Espetáculo de teatro 
integrado nas visitas guiadas 
à exposição permanente do 
MNT, e construído a partir 

das peças expostas no 
museu 

Realização 
de 5 

espetáculos 
 

MNT: equipa de 
vigilância, 

guardaria e 
receção. 
Recursos 

externos :Equipa 
da companhia  

DOGMA 12 

1.600,00 € 
DOGMA 

12    

  
Anu
al 

Espetáculo de 
teatro infantil 

Espetáculo de teatro 
destinado a crianças com 
idades entre os 3  e os 10 

Anos 

Realização 
de 10 

espetáculos 
 

MNT: Serviços 
educativos, 
equipa de 
vigilância, 

guardaria e 

 
Palco de 

Chocolate   
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receção. 
Recursos 

externos : Palco 
de Chocolate 

  
Anu
al 

Espetáculo de 
teatro infantil 

Espetáculo de teatro 
destinado a crianças com 
idades entre os 2  e os 9 

Anos 

Realização 
de 10 

espetáculos 
 

MNT: Serviços 
educativos, 
equipa de 

vigilância,guardar
ia e receção. 

Recursos 
externos : Equipa 

da companhia 
Cativar 

 
Cativar   

 

  
Anu
al 

Espetáculo de 
teatro infantil 

Espetáculo de teatro 
destinado a crianças com 
idades entre os 3 e os 10 

anos 

Realização 
de 5 

espetáculos 
 

MNT: Serviços 
educativos, 
equipa de 
vigilância, 

guardaria e 
receção. 
Recursos 

externos : Equipa 
da companhia 

Valdevinos 

 
Valdevino

s   

  
Anu
al 

Espetáculo de 
teatro infantil 

Espetáculo de teatro 
destinado a crianças a partir 

dos 6 anos 

Realização 
de 2 

espetáculos 
 

MNT: Servs ed, 
equipa de vig, 

guardaria e 
recepção+ Eq do 
Grupo Thepsis, 

theatrum 

 

Grupo 
Thepsis, 

theatrum  
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Anu
al 

Espetáculo de 
teatro 

Espetáculo de teatro, 
dirigido especialmente à 

população  do ensino 
secundário com base em 

textos de Fernando Pessoa. 

Realização 
de 1 

espetáculo 
 

MNT: Serviços 
educativos, 
equipa de 
vigilância, 

guardaria e 
receção. 
Recursos 

externos : Equipa 
de Ricardo Bóleo 

Produções 

 

Ricardo 
Bóleo 

Produçoe
s 

(autofinan
ciados) 

 

  
Anu
al 

Espetáculo de 
teatro infantil 

Espetáculo de teatro 
destinado a crianças com 
idades entre os 4  eos 10 

Anos 

Realização 
de 2 

espetáculos 
 

MNT: Serviços 
educativos, 
equipa de 
vigilância, 

guardaria e 
receção. 
Recursos 

externos : Equipa 
da Companhia 

Magia e Fantasia 

 

Companhi
a Magia e 
Fantasia  

(autofinan
ciados) 

 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 
 

 

Ciclo de Exposições 
Temporárias 
dedicadas  a 

criadores 
contemporâneos 

na área da 
cenografia. 

 

Exposição 
temporária / 

Instalação  na 
Galeria de 
exposições 

temporárias do 
MNT. 

Exposição temporária / 
Instalação a partir de objetos 
e adereços de cena criados 

pelo cenógrafo e artista 
plástico José Carlos Barros 

ao longo de  mais de 40 anos 
de carreira artística . Esta 
exposição /instalação será 
criada pelo próprio autor. 

Efetuar uma 
exposição/i
nstalação  
no prazo 
previsto . 

 

MNT: Total da 
equipa.                  

Recursos 
Externos:  José 
Carlos Barros e 

respetiva equipa. 

2.500,00 € OF/MNT 

(*) O 
custo da 
montage
m desta 

exposição 
será 

bastante 
superior 

ao 
orçament

o total 
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indicado 
na coluna 
anterior, 
considera
ndo que 

José 
Carlos 
Barros 

com a sua 
equipa e o 
seu atelier 

se 
responsab

ilizam e 
asseguram 

toda a 
montage

m e 
respetivos 

de 
material e 
equipame

nto. 

 
Programação 

cultural          

   
Dia Mundial do 

Teatro 

Realização de  dois 
espetáculos, abertos ao 

público infantil e ao público 
em geral, no espaço do 

Museu Nacional do Teatro 

Realização 
de 2 

espetáculos 
teatrais 

 
MNT: Total da 

equipa. 
500,00 € OF 
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Dia do Livro 
Infantil- Hora 

do Conto 
Leitura de conto 

Realização 
da Hora do 

Conto, por 2 
vezes ao 
longo do 

dia. 

 

MNT: Serviços 
educativos, 
equipa de 
vigilância, 

guardaria e 
receção. 
Recursos 

externos : 

300,00 € OF 
 

   
Dia Mundial do 

Livro  

Realiz da 
Hora do 
Conto, 2 
vezes por 

dia. 

     

   

Dia 
Internacional 
do Museus 

Realização de  dois 
espetáculos, abertos ao 

público infantil e ao público 
em geral, no espaço do 

Museu Nacional do Teatro 

Realização 
de 2 

espetáculos 
teatrais 

  
500,00 € OF 

 

   
Noite dos 
Museus 

Realização de um espetáculo  
e um concerto abertos ao 

público no espaço do Museu 
Nacional do Teatro . 

Realização 
de 2 

espetáculos 
teatrais e 

um 
concerto. 

  
1.200,00 € OF 

 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   
Manutenção 

Limpeza e manutenção da 
área afeta aos Museu       
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Ação Educativa 

Acompanhamento de visitas 
à exposição permanente do 

MNT 

Realizar  
visitas 

MNT: Serviços 
educativos e 

entidades que 
solicitam. 

MNT: Serviços 
educativos e 

equipa de 
guardaria, 
vigilância e 

receção. 

   

    

Acompanhamento de visitas 
à exposição temporária do 

MNT 
 

MNT: Serviços 
educativos 

MNT: Serviços 
educativos e 

equipa de 
guardaria, 
vigilância e 

receção. 

   

    
Ateliers educativos de 
escrita e caraterização  

MNT: Serviços 
educativos     

    
Atelier expressão corporal 

 
MNT: Serviços 

educativos     

    
Atelier de construção de 

fantoches  
MNT: Serviços 

educativos     

   
Investigação 

  
MNT MNT: 
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Museu Nacional do Traje 
Nota Introdutória 
1.                   Estrutura 
O Museu Nacional do Traje [MNT] e o seu parque - o parque botânico do Monteiro-mor -, por força do património que lhe está afeto - património cultural, natural e arquitetónico -, estrutura 
a sua atividade nas componentes de produção de conhecimento nessa esfera e explorando as transversalidades inerentes, na oferta de produtos e serviços de interpretação, mediação e 
divulgação, dirigida aos públicos e ainda na gestão e manutenção desse conjunto de património. 
2.                   RH 
Os recursos humanos que lhe estão afetos são os adequados apenas numa das áreas de trabalho - acolhimento e vigilância. 
Em termos de faixa etária, nas restantes áreas tende a ser mais elevada, por força da política de não entrada de novos trabalhadores em funções públicas. 
A nível de formação, o balanço entre diferentes níveis de preparação académica está razoavelmente conseguido relativamente às funções desempenhadas, sejam elas contratuais ou 
associadas a projetos específicos. 
3.                   Conhecimento residente 
Numa organização criada há 36 anos, a saída da “equipa fundadora” por razões de idade, concentrou-se maioritariamente no mesmo período de tempo, ou seja nos últimos 10 anos. 
Se no caso da área dos bens culturais móveis - as coleções - esse movimento de saída teve algumas repercussões, preocupante na medida em que o conhecimento da coleção não foi 
transmitido, o que é agravado porque não se faz da mesma forma que noutros museus, nomeadamente nos museus de arte, já o mesmo não se aplica à área de restauro, em que 
praticamente se perdeu todo o conhecimento acumulado nos 36 anos de vida do museu. Perdeu-se também a capacidade de gerar receita pela via da prestação de serviços nesta área de 
especialidade (restauro de traje). 
Na área de manutenção do património natural, está em vias de suceder a mesma coisa, com a redução da equipa de assistentes operacionais a dois elementos, o que põe em causa a 
capacidade de assegurar a manutenção mínima dos 11 ha de espaço verde, com o consequente agravamento do grau de risco inerente. 
4.                   Conjuntura 
A nova estrutura orgânica, seja a que resulta do normativo de funcionamento comum para toda a AP, seja a que resulta da orgânica escolhida para a DGPC implica, no seu todo, uma forma 
de funcionamento centralizada, que traz (des)necessariamente uma lentidão na implementação de qualquer projeto e/ou atividade, uma vez que os processos e procedimentos não são 
suportados pelas TIC nem pela inovação. 
A diminuição drástica dos fundos disponíveis, que se traduz pelo regresso ao funcionamento suportado pelo fundo de maneio, e conjugando com o necessário cumprimento das normas 
relativas às aquisições de bens e serviços em vigor, a agilidade na implementação e na resposta está consideravelmente diminuída, se é que existe. 
Este modelo de funcionamento implica o consumo de energia e esforços que poderiam ser melhor orientados. 
5.                   Ponto da situação 
A ação do MNT tem-se centrado na exploração e conhecimento do seu património e na sua gestão, especialmente dos bens culturais móveis, procurando criar valor para o público através 
da informação e conhecimento acrescentado. 
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Centra-se também na passagem deste conhecimento e valor para o público, seja pela criação de uma oferta diversificada, seja estabelecendo parcerias com terceiros por forma a garantir 
componentes dessa oferta e procurando comunicar essa oferta e conhecimento de uma forma consistente e adequada aos meios de que dispõe. 
Centra-se ainda na manutenção diária, dentro das possibilidades que lhe são dadas, do património e dos recursos que lhe estão afetos, mas também procurando ativamente parcerias e 
apoio (patrocínio ou mecenato) com terceiros. 
Toda a programação que esta ação comporta nas suas várias vertentes, estrutura-se não só pela execução das funções que lhe são cometidas mas também pela participação de toda a 
equipa, de acordo com as suas competências próprias, independentemente dos respetivos conteúdos funcionais ou seja, estrutura-se também pela profunda disponibilidade sempre 
manifestada para apoiar e integrar a programação cultural e os projetos técnicos, decorram no ambiente museológico propriamente dito ou insiram-se no âmbito do património natural que 
nos está afeto. 
A estruturação e desenvolvimento do relacionamento com as várias comunidades, de que se destaca a comunidade académica e a comunidade de especialidade, seja no campo do 
património cultural ou natural, é fundamental para criar públicos com um relacionamento sustentável com o Museu. 
A procura dos serviços disponibilizados e da fruição deste património por parte de público e visitantes, embora com variações eventualmente decorrentes das gratuitidades já não serem 
uma competência das direções dos museus, tem-se mantido num nível aceitável. Seria de interesse geral que as soluções e os comportamentos, nesta matéria, fossem uniformizados. 
O estabelecimento de parcerias, sobretudo com parceiros que integram o tecido económico e que, ao suprir a incapacidade da casa em matéria de recursos humanos disponíveis, permitem 
melhorar a oferta, tem sido uma experiência que merece reflexão. Os serviços pagos e disponibilizados pelos parceiros, têm vindo a ter menos procura. Se, por um lado, se pode atribuir o 
facto ao agudizar das condições económicas e financeiras vividas pelo país, também é verdade que a inexistência de uma política de preços articulada no universo da DGPC (que seria 
interessante estender também às DRC’s) e que anulasse as desigualdades criadas pelas parcerias (uma necessidade) pode, a prazo, vir a ser “um tiro no pé”, se destruir a capacidade de 
oferta de um museu. 
Seria muito mais interessante para este universo que a “concorrência”, seja interna seja de outras entidades, venha a ser uma  matéria equacionada em conjunto sob pena de fragilizarmos 
ainda mais um universo que, já de si, é débil. 
No tocante à manutenção do património arquitetónico, … 
(infraestruturas para fazermos mais coisas … pátio etc) 
6.                   Objetivos e estratégia 
Neste contexto, para 2014 a estratégia será aumentar os públicos de uma forma sustentável e conseguindo o retorno/fidelização, revendo e qualificando a oferta (condicionada à existência 
de fontes de financiamento), criar novas ofertas que disponibilizem a fruição do património natural e cultural. 
Para que estes objetivos sejam conseguidos, é estratégico a definição dos relacionamentos com as comunidades de especialidade, de afetos e académica, criando condições de acolhimento 
e possibilidade de desenvolvimento de projetos pessoais, que construam o envolvimento com o Museu e o seu parque, valorizando os indivíduos. 
Para sustentar esta estratégia, é absolutamente crítico o desenvolvimento de um plano de comunicação (interno e externo), com recurso às novas tecnologias (a qualificação da 
infraestrutura de comunicação e do equipamento informático são peças fundamentais deste projeto) e às redes sociais, perseverar na criação de uma imagem que torne os nossos produtos 
e a nossa oferta atrativa e que dê visibilidade ao Museu Nacional do Traje, tornando apetecível a visita ao museu e ao seu parque. 
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PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Efemérides comuns aos 
museus          

 
Dia Internacional 

dos Museus 
Anu
al 

Atividades 
orientadas para 

a divulgação 
das exposições. 

Programa de atividades com 
exploração da coleção de 

traje e acessórios. 

Ganhar 
visibilidade 
ao Museu 

Nacional do 
Traje, 

aproveitand
o uma 

efeméride 
com 

cobertura 
dos media. 

 
31 

 

Condicion
ada ao 

OE, e/ou 
Fundo de 
Maneio 
2014, 
e/ou 

mecenato 
e 

patrocínio
s. 

 

Efemérides especificas do Museu Nacional do Traje 
       

 

Dia Internacional 
do Fascínio das 

Plantas 

Anu
al 

Atividades 
orientadas para 
a divulgação do 

parque. 

Visitas guiadas e outras 
atividades especificas no 

parque. 

Ganhar 
visibilidade 

para o 
Museu 

Nacional do 
Traje, 

aproveitand
o uma 

efeméride 
com 

cobertura 
dos media. 

 
31 

 

Condicion
ada ao 

OE, e/ou 
Fundo de 
Maneio 
2014, 
e/ou 

mecenato 
e 

patrocínio
s. 
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PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 
Coleções 

         

 

  
Incorporação. 

Avaliação e seleção das 
peças propostas. 

Cumprir o 
calendário 

acordado de 
apresentaçã

o da 
proposta de 
incorporaçã

o anual. 

MNT.                                                       
Colaboração 

externa. 
5 

   

  
Inventário. 

Registo fotográfico e 
realização do inventário. 

Realizar a 
documentaç

ão 
fotográfica 

e o 
inventário 
das peças 
incorpora 

no ano 
anterior.                                              

Realizar o 
inventário 
botânico. 

MNT.                                                       
Colaboração 

externa. 
5 

   

  
Gestão do 

acervo. 

Verificação das peças em 
reserva, em exposição e em 

circulação. 

Manter 
permanente

mente 
atualizado o 
inventário 
das peças, 

com 
verificação 

MNT.                                                       
Colaboração 

externa. 
5 
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da ficha, da 
localização, 
do estado 

de 
conservação 
e realizando 

a 
documentaç

ão 
fotográfica 
necessária 
e/ou em 

falta. 

  
Conservação 
preventiva. 

Execução de tarefas de 
conservação preventiva das 

peças selecionadas. 

Garantir a 
capacidade 
expositiva 
das peças 

(Traje 
Infantil  e 
outras). 

MNT.                                                       
Colaboração 

externa. 
5 2.000,00 € 

OF                                                     
e/ou 

condicion
ada a 

mecenato 
e 

patrocínio
s. 

 

  
Conservação 
preventiva. 

Execução dos trabalhos de 
conservação das espécies 

arbóreas. 

Garantir as 
condições 

fitosanitária
s adequadas 
das espécies 

arbóreas. 

MNT.                                                      
Serv. Centrais / Dep. 

de Gestão                                                                                                      
Colaboração 

externa. 

5 5.500,00 € 

OF                                                    
e/ou 

condicion
ada a 

mecenato 
e 

patrocínio
s. 
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Conhecimento 

         

 

  
Pesquisa 

documental. 

Pesquisa documental a 
desenvolver em arquivos 

públicos e privados. 

Pesquisar o 
Arquivo 

Municipal 
de Lisboa 
(exceto o 

fotográfico).                                                    
Pesquisar o 

Arquivo 
Palmela. 

MNT.                                                       
Colaboração 

externa. 
1 

   

  
Investigação . 

Estudo sobre a moda e o 
traje infantil. 

Estruturar o 
estudo da 
coleção de 

Traje 
Infantil e 
respetivo 
catálogo. 

MNT. 1 
   

  
Catalogação da 

biblioteca. 
Registo das monografias no 

Porbase. 

Inserção de 
todas as 

monografias
. 

MNT. 1 
   

  

Organização do 
arquivo 

iconográfico. 

Registo e tratamento do 
arquivo iconográfico. 

Concluir o 
fundo de 
fotografia 

até ao final 
do 1º 

semestre de 
2014. 

MNT. 1 
   

  
Estudo de 

peças. 
Estudo das peças da coleção 

de Traje Infantil. 

Aumentar o 
conhecimento 

residente sobre 
um núcleo da 

coleção. 

MNT. 1 
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de 
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Observaç
ões 

   
Diversidade 

botânica 

Aumentar o número de 
espécies botânicas 

representadas. 

Mais 6 
espécies (3 
indivíduos 
por cada) 
novas em 

2014. 

MNT                                                             
Mecenato e/ou 

parcerias. 
4 300,00 € OF 

 

 
Interpretação e 

Mediação          

   

Coleções ao 
Pormenor - 
exposição 

temporária. 
    

15.000,00 € 
OF + 

Mecenato  

 

   
Textos para o catálogo. 

Exposição 
temporária. 

MNT.                                                        
DEPOF 

(museografia). 
1 

   

   
Textos de sala. 

Exposição 
temporária. 

MNT.                                                        
DEPOF 

(museografia). 
1 

   

   
Tabelas das peças em 

exposição. 
Exposição 

temporária. 

MNT.                                                        
DEPOF 

(museografia). 
2 

   

   
Montagem de exposição. 

Exposição 
temporária. 

MNT.                                                        
DEPOF 

(museografia). 
5 

   

   
Fotografia. 

Fotografar 
todas as peças 
selecionadas. 

Serv. Centrais / 
ADF. 

3 
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ões 

   
Preparar guiões de visitas. 

Públicos-
alvo a 

atingir: 
escolar e 
sénior. 

MNT. 3 
   

   
Preparar visitas para as 

escolas. 

Aumentar o 
público 
escolar. 

MNT. 2 
   

   
Preparar visitas para outros 

grupos. 

Aumentar o 
número de 

outros 
grupos com 

visita 
guiada. 

MNT. 2 
   

   
Preparar os guiões das 

visitas. 

Apresentar 
duas visitas 
temáticas.                               
Aumentar 

os públicos. 

MNT. 2 
   

   
Ateliers para ocupação dos 

tempos livres. 

Todos os 
períodos de 

férias 
escolares 

com oferta 
de 

atividades. 

MNT.                                                           
Parceiros. 

2 
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Divulgação e 
Comunicação          

 

  
Imagem gráfica. 

Criar a imagem gráfica das 
atividades direcionadas aos 

diferentes públicos. 

Concluir as 
imagens 

gráficas nos 
prazos 

estabelecid
os. 

MNT .                                                    
Colaboração 

externa 
(voluntariado). 

3 
   

  
Divulgação. 

Realizar a divulgação das 
atividades. 

Fazer, pelo 
menos, dois 
envios e/ou 
colocação 

da 
divulgação 
nos vários 

canais. 

MNT 2 
   

  

Divulgação da 
biblioteca 

especializada. 

Fazer sessões de divulgação 
da biblioteca. 

Realizar 1 
sessão de 

apresentaçã
o em todos 
os cursos 

superiores e 
profissionais 
de Lisboa e 

Porto. 

MNT 2 400,00 € OF 
 

  
Divulgar a biblioteca no sítio 

eletrónico. 

Cumprir o 
calendário de 

divulgação 
das 

monografias 
estabelecido. 

MNT 2 
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Exposição 
temporária O 
Traje Infantil e 

a Moda - 
produção do 

catálogo. 

Preparar os materiais para o 
catálogo da exposição 

temporária. 

Todos os 
materiais 
entregues 

no primeiro 
trimestre de 

2014. 

MNT 1 
 

OF + 
Mecenato 

e 
parcerias. 

 

  
Criar o layout das peças de 

divulgação associadas. 

Entregar o 
layout até 
ao fim do 

quarto mês 
de 2014. 

Serviços Centrais / 
DEPOF 

(museografia) 
1 

 

OF + 
Mecenato 

e 
parcerias. 

 

  
Editar o catálogo. 

Catálogo 
pronto em 

2014. 

MNT                                                
Parceria 

2 12.500,00 € 

OF + 
Mecenato 

e 
parcerias. 

 

  
Sítio eletrónico 

do Museu 
Nacional do 

Traje. 

Atualização da informação e 
conteúdos. 

Atualizações 
feitas com 

antecedênci
a minima de 
3 dias úteis. 

MNT 1 
   

  
Novos conteúdos relativos 

ao parque. 

Conteúdos 
entregues 
no prazo 

definido em 
Siadap 3. 

MNT 2 
   

  Exposição 
itinerante. 

Apresentar o projeto de 
itinerância da exposição Pele 

sobre Pele. 

Entrega do 
dossier no 

prazo 
acordado. 

MNT 2 
   

  
Apresentar o layout do 
produto de divulgação. 

Layout concluído 
no prazo 

acordado. 
MNT 3 
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ões 

  
Fazer a divulgação deste 

produto. 

Divulgação 
feita com a 

periodicidad
e definida. 

MNT 2 
   

  

Comunicação 
em encontro 
internacional 

da 
especialidade. 

Apresentação de uma 
comunicação sobre a 

temática da cor no traje. 

Comunicaçã
o 

apresentada 
no Costume 
Colloquium 
IV: Colors in 

Fashion 
(Florença, 

Itália). 

MNT 2 4.000,00 € OF 
 

  

Jardim de 
Cheiros - 

propostas para 
o público. 

Apresentar propostas de 
criação de valor a nível 

informativo e pedagógico. 

Cumprir o 
calendário 
acordado. 

MNT 1 
   

  

Sinalética de 
informação e 

orientação para 
o parque. 

Definir solução de correção 
da situação existente, com 

realização de ensaios. 

Ensaios em 
curso a 

partir do 
primeiro 

trimestre de 
2014. 

MNT 2 150,00 € OF 
 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   
Funcionamento 

Gestão de recursos humanos 
e financeiros imprescindíveis 

à atividade 

Cumprir as 
regras em 

vigor. 

MNT                                                                      
Serv. Centrais / Dep. 

de Gestão 
1 
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Aquisição de 
Bens e 

Equipamentos 
    

ver plano de 
atividades 

DPGC 
  

   
Material e 

equipamento 
Arrumação da Oficina de 

Restauro 

Cumprir o 
projeto de 
arrumação 
de acordo 

com o 
calendário 
estipulado. 

MNT 1 425,00 € 

Condicion
ado a 

Fundo de 
Maneio 

e/ou 
mecenato

s e 
patrocínio

s. 

 

    
Bustos para exposição 10 bustos 

MNT                                                                       
Serviços Centrais / 

Dep. de Gestão 
 

600,00 € 

Condicion
ado a OF 

e/ou 
mecenato 

e 
patrocínio

s. 

 

   

Manutenção, 
Segurança e 
Limpeza do 

edifício 
principal 

    

ver plano de 
atividades 

DPGC 
  

    
Iluminação das escadarias 

principais 

Conseguir 
iluminar o 

espaço 
adequadam

ente 

MNT                                                             
Mecenato e/ou 

parcerias. 
3 

 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 
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Palácio Nacional da Ajuda 
PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Programa 1 
         

 

Estudo da Pintura 
do PNA e Biblioteca 

da Ajuda 

Plur
ian
ual 

Estudo da 
coleção de 
Pintura e 

Gravura do PNA 
e Biblioteca da 

Ajuda 

Parceria com o Instituto de 
História de Arte da FCSH da 

Universidade Nova de Lisboa 

Aprofundar 
o 

conhecimen
to das 

coleções de 
pintura do 

PNA através 
de 

investigação 
documental 

e análises 
laboratoriai

s 

 

Os 
conservadores 

de Pintura e 
Gravura do PNA 

sem custos 
sem 

custos  

 
Concertos 

plur
ian
ual 

Ciclo de 
Concertos de 
Música com a 

Antena 2 

Concertos musicais nos 
espaços interiores do PNA 

Efetuar 1 
concerto 

em 2013 | 
Efetuar 2 
concertos 
em 2014 

 
1 TS e 2 

vigilantes 
sem custos 

protocolo 
com a 

Antena 2 
 

 

Restauro e 
apresentação do 

berço de D. Carlos - 
150 anos do seu 

nascimento 

Anu
al 

Restauro do 
berço de D. 

Carlos 

Restauro do berço de D. 
Carlos no IJF e apresentação 

em novo arranjo 
museográfico 

Apresentaçã
o em 

Outubro 
 

Conservadora da 
área dos texteis e 

técnica da 
mesma área 

 

Apoio IJF 
e 

Mecenas 
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Programa 2 
         

 
Colóquio 

Anu
al 

Colóquio 
Museus e 
Palácios 

Nacionais e o 
mercado de 

Arte em 
Portugal 

Colóquio com a 
apresentação de estudos 

sobre as aquisições de obras 
de arte e critério das 

mesmas para os museus e 
palácios nacionais 

Realizar o 
colóquio a 

28 de 
Novembro e 

posterior 
edição das 

atas através 
da Scribe/ 

Cabral 
Moncada 

 
2 TS e apoio de 

AT  

Scribe/Ca
bral 

Moncada 
 

 

Abertura ao público 
do Oratório no piso 

térreo 

plur
ian
ual 

Restauro e 
musealização 

do espaço 
 

anagariar 
mecenato 

para os 
trabalhos de 

restauro e 
musealizaçã

o 
necessários 
que permita 
a abertura 
ao público 

deste 
espaço 

  
ainda não 

orçamentado 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 
 

 

Exposição Enrique 
Casanova (1850-

1913)- Aguarelista 
e Pintor da Corte 

 
exposição de 

aguarelas 

realização de uma exposição 
de aguarelas por ocasião dos 
100 anos da morte do pintor 

da corte do final da 
monarquia, em 1913. 

apresentar 
uma 

exposição 
com 

algumas das 
suas obras 

PNA 
funcionários do 

museu 
2.000,00 € OF 
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mais 
célebres e 
guardadas 

em reserva, 
nomeadam
ente as que 
ilustram os 
interiores 
do palácio 
em 1889 

 

Exposição 
Aguarelas de Reis| 
D. Maria Pia e D. 

Luís 
 

Exposição 
Aguarelas de 

Reis| D. Maria 
Pia e D. Luís 

realização de uma exposição 
de aguarelas 

Apresentar 
ao público 

um 
conjunto 

inédito de 
75 a 100 
aguarelas 
inéditas 

PNA 

Conservador de 
Pintura e 

funcionários do 
museu 

Catálogo da 
exposição e 
construção 

da mesma na 
Capela do 

Andar Nobre 
- €50.000 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   

Aumentar a 
oferta de 
percursos 

alternativos no 
PNA 

 

Criação de 3 
novas 

percursos 
até 

31/12/2014 

 
Técnicos PNA 

   

   

Realizar ações 
de limpeza nas 

diversas 
coleções 

 

Conservar 
as coleções. 

Apres de 
relatórios 

semestrais 
dos 

trabalhos 
realizados 

 
Técnicos PNA 
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Realizar 
estudos 

temáticos por 
coleções 

 

Estudos 
temáticos 

com as 
obras de 

referência 
por cada 

coleção do 
PNA até 

30/06/2014 

 
Técnicos PNA 

   

   

Disponibilizar 
estudos 

temáticos 
online no site 

do PNA 

 

Colocação 
online de 2 
exposições 

até 
dezembro 
de 2014 

 Técnicos PNA 
   

   

Realizar 
protocolos na 

área da 
investigação 
com outras 
instituições 

 

Estabelecer 
pelo menos 
3 parcerias 

até 
Dezembro 

de 2014 que 
se traduzam 

em 
colaboraçõe
s com o PNA 

 

PNA e outra 
entidades na 

área da educação 
e cultura 

   

   

Preparar todo o 
processo para 

entrega ao 
Patriarcado de 

Lisboa das 
esculturas e 
paramentos 

 

Entrega ao Patriarcado de Lisboa 
das esculturas e paramentos 

litúrgicos pertencentes à Igreja da 
Memória até Fevereiro de 2014 

Técnicos PNA e 
Patriarcado de 

Lisboa 
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litúrgicos 
pertencentes à 

Igreja da 
Memória 

   

Aumentar o 
número de 
registos de 
inventário 

validados e 
publicados no 

Matriznet 

 

Aumentar o 
número de 
registos de 
inventário 

no 
Matriznet 
com um 

crescimento 
de pelo 

menos 20% 
à data de 

31/12/2014, 
tendo como 
referência o 
ano de 2012 

 
Técnicos PNA 

   

   

Reorganizar a 
Reserva de 
Fotografia 

 

Reorganizar 
e 

acondiciona
r todos os 
albuns de 
fotografia 

da Casa Real 
até 

31/12/2014 

 
Técnicos PNA 

   

   

Disponibilizaçã
o no site do 

PNA uma 
exposição 

 

Disponibilizar 
a exposição 
online até 

30/09/2014 
 

Técnicos PNA 
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ões 

virtual online “ 
Fotógrafos da 

Casa Real” 

   

Aumentar a 
oferta 

educativa a 
público com 
necessidades 

especiais 

 

realizar pelo 
menos 3 

novas 
iniciativas 

pedagógicas 
até 

31/12/2014 

 
Técnicos PNA 

   

   

Implementar 
novas 

iniciativas 
pedagógicas no 

âmbito da 
exposição 

Permanente 

 

Realizar 
pelo menos 

3 novas 
iniciativas 

pedagógicas 
até 

31/12/2014 

 
Técnicos PNA 

   

   

Disponibilizaçã
o no site do 
PNA de uma 

exposição 
virtual “ Estojos 
de Viagem da 

Casa Real ” 

 

Colocação 
online da 
exposição 
virtual até 

30/09/2014 

 Técnicos PNA 
   

   

Realizar a 
revisão do 
plano de 

Conservação 
Preventiva do 

PNA 

 

Concretizaçã
o do 

objetivo com 
a revisão do 

plano até 
31/12/2014 

 Técnicos PNA 
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Substituição 
das alcatifas do 

percurso 
expositivo após 

a exposição 
Joana de 

Vasconcelos 

Reabilitação do percurso de visita com a 
substituição de alcatifas gastas pela 

utilização continuada sobretudo durante os 
últimos meses 

Substituir os seguintes corredores de 
alcatifas:Piso Térreo 

• Escada de acesso à Sala dos Archeiros, 
tapete e quadrado em frente ao balcão 

• Corredor do Chaveiro (ou das Estátuas) – 
corredor do piso térreo que poderá servir 

para saída de visitantes que só façam a 
visita deste piso 
• Sala dos Cães 

• Sala Azul 
• Quarto da Rainha 

• Toillete 

 
Fornecedor 

externo 

ver plano de 
atividades 

DEPOF 
  

• Espaço dos Príncipes 
• Escada do Cortejo (retirar alcatifa) 

• Escada Nobre (todos os lances de escada) 
Piso Nobre 

• Antecâmara da Sala Chinesa - 2 
• Percurso entre a Sala Chinesa e a Sala do 

Trono 
• Corredor Beauharnais (do retrato de D. 

Luís até Sala da Ceia) 
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Realizar o 
inventário do 

espólio 
documental 
existente no 
arquivo do 

Palácio 
Nacional da 

Ajuda e 
posterior 

transferência 
para a 

Biblioteca da 
Ajuda 

 

Inventário efetuado e 
Documentação digitalizada até 

31/10/2014 

Técnicos da 
Biblioteca da 

Ajuda 
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Palácio Nacional de Mafra 
Nota Introdutória 
Mandado construir pelo Rei D. João V (1689/1750), o Real Convento de Mafra é o mais importante monumento do barroco em Portugal. 
Organizado simetricamente, tem como eixo central a Basílica ladeada pelas fachadas palacianas e, na zona posterior, um Convento para a Ordem de S. Francisco da Província da Arrábida, 
que foi também ocupado, entre 1771 e 1791, pelos Cónegos Regrantes de S. Agostinho. Para além da sua imponência, a Basílica tem a singularidade de albergar o singular conjunto de “Seis 
Órgãos”. Construído em pedra lioz da região (Pêro Pinheiro e Sintra), o edifício ocupa uma área de c. de quatro hectares, compreendendo c. de 1.200 divisões, mais de 4.700 portas e 
janelas, 156 escadarias e 29 pátios e saguões. O comprimento total da fachada principal é de 232 m, enquanto as fachadas norte e sul medem respetivamente 209 m e a fachada nascente 
171 m. Para o Real Convento de Mafra, encomendou o Monarca obras de escultura e pintura de grandes mestres italianos e portugueses, bem como, em França e Itália, todos os 
paramentos, alfaias e ourivesaria religiosas. Na Flandres, encomendou ainda dois carrilhões com 92 sinos, que constituem o maior conjunto histórico do mundo. 
No reinado de D. José I (1714/1777), aqui foi criada uma importante Escola de Escultura, sob a direção do mestre italiano Alessandro Giusti. 
Este monumento possui uma das mais notáveis Bibliotecas com um dos mais importantes acervos. A Bula (1754) do Papa Bento XIV autorizava-a a ter livros proibidos. Esta Biblioteca é uma 
das mais importantes em obras impressas do séc. XVI ao XVIII. O Palácio de Mafra foi, até ao fim da monarquia (1910), frequentemente visitado pelos monarcas, que aqui vinham ao longo 
do ano celebrar algumas festas religiosas ou caçar na Tapada. O Real Paço de Mafra foi utilizado até ao último dia da Monarquia, pois foi daqui que D. Manuel II partiu para o exílio no dia 5 
de Outubro de 1910, após a proclamação da República. 
Atualmente o edifício está ocupado pelas seguintes entidades: 
- Palácio Nacional de Mafra, serviço dependente da DGPC, que ocupa todo o Torreão Norte, parte dos pisos térreos virados a Norte e a Poente, a totalidade do Piso Nobre e parte do 
mezaninos. 
- a Basílica está sob a tutela do Palácio, sendo também utilizada para o culto religioso pela Paróquia de Mafra desde 1835. 
- a Câmara Municipal de Mafra ocupa uma parte (sul) da cave, piso térreo e 1.º piso 
- A EPI (Escola Pratica de Infantaria) ocupa a maior parte do antigo convento. 
Assuntos Prioritários: 
Carrilhões – Um dos grandes ícones deste monumento e que transformam cada uma das Torres sineiras num espaço que impressiona não só pela espantosa maquinaria de relojoaria (que 
fazia com que tocassem, músicas diferentes, aos quartos de hora, meias horas e horas) como pela dimensão e peso dos sinos, em que o maior tem 2,54m de diâmetro e 12 Toneladas de 
peso. Witlockx de Antuérpia e Levache de Liége foram os fabricantes dos sinos que constituem os carrilhões das torres Sul e Norte. 
Os carrilhões foram o primeiro meio de comunicação musical de massas e isso era percetível aqui em Mafra, até 2003, ano em que o Carrilhão Witlockx (Sul) deixou de tocar. 
O restauro destes carrilhões é um imperativo não só por razões patrimoniais como também por motivos que se prendem com a segurança das pessoas. 
Acessibilidades – A falta de condições que propiciem uma visita universal é, neste momento, o principal motivo das reclamações dos nossos visitantes. É urgente que consigamos um 
elevador e um sistema que permita vencer os degraus de cesso à Basílica. 
Sinalética – É urgente criar-se um novo sistema de sinalética porque o atual, para além de decrépito, se encontra desatualizado e com muitas lacunas. 
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Novos Espaços – O Palácio Nacional de Mafra tem em reserva um importantíssimo e singular acervo que compreende os modelos das esculturas que vieram de Roma para que D. João V as 
aprovasse antes de serem transpostas para mármore. Estas peças, tal como os modelos de gesso, da Escola de Escultura de Mafra, fundada por Alexandro Giust, e por onde passaram 
artistas como Machado de Castro e José de Almeida, que serviram de modelo para os retábulos em mármore da Basílica podem e devem corporizar um novo núcleo expositivo agora 
possível pelo resgate de espaços até agora sob tutela militar. 
Receção – A incorporação da antiga enfermaria militar na tutela do Palácio, confere-nos agora a possibilidade de termos, no Claustro Norte, uma zona para repouso, restauração e 
interpretação. 
Museu de Escultura Comparada – Este Palácio possui um importantíssimo Museu de Escultura Comparada (reproduções em Gesso) que cobre um arco temporal que podemos balizar entre 
o séc. XIII e XVI. Foi encerrado em 1973 e pensamos que tem hoje uma grande capacidade de atração, não só como museu de época mas também pelas potencialidades que existem para se 
criar um circuito para Cegos. Para além de esculturas portuguesas, possui um importante núcleo de esculturas francesas oferecidas nos anos 30 do século passado pelo governo francês. 
Coberturas – Se há uma parte das coberturas que foi recentemente intervencionada, há ainda infiltrações que justificam uma intervenção urgente para que os Órgãos e Torreões estejam 
devidamente protegidos, o que também implica a revisão e proteção das caixilharias. 
Biblioteca – Independentemente de tudo o que se diga sobre este monumento, a Biblioteca é, sem qualquer dúvida, aquilo que ele encerra de mais precioso. A natureza do seu acervo é 
notável tal como o é também a monumentalidade da sua arquitetura. Se temos encontrado nas condições ambiente um excelente aliado para a conservação dos livros, isso não impede que, 
para além de uma grande intervenção de hidratação e consolidação de encadernações, as estruturas de madeira das estantes não necessitem de intervenção. 
Recursos Humanos – Já em 2013, reformaram-se 2 funcionárias e há outras 2 (1 que está a aguardar o pedido feito em 2012 e outra que vai pedir agora) que também já vão sair, o que 
perfaz um total de 4 aposentações. Para este Palácio poder assegurar o seu regular funcionamento de abertura ao público, é importante que possa haver um reforço no seu Quadro de 
Pessoal. 
Nota - A ordem pela qual aparecem os diferentes itens não traduz qualquer hierarquia. 
A dimensão deste monumento, partilhado por várias tutelas conhecedoras e cientes da transversalidade dos problemas estruturais, orientou-nos para a necessidade de estarmos munidos 
de um Plano Diretor que, para além de permitir articular e partilhar projetos subordinando-os a uma estratégia de gestão integrada, se apresentou como um efectivo facilitador de gestão ao 
abarcar o monumento como uma unidade coerente, subtraindo-o, dessa forma, a intervenções desajustadas e/ou desgarradas. 
A passagem para a tutela do Palácio de espaços que até agora pertenciam à Escola Prática de Infantaria (todo o Piso Nobre e a Ala Norte do Claustro) vai permitir encarar um futuro que tem 
tanto de promissor na qualificação de todo o conjunto, como de trabalhoso na procura de recursos para a sua concretização. 
I - DOCUMENTO ESTRATÉGICO - SÍNTESE 
1 - Objetivos 
Nunca é demais referir a importância do Património como fator de identidade e a forma como a identidade se associa aos monumentos (monere), ou seja, àquilo que recorda, àquilo que faz 
lembrar (“ancoradouros da memória”) e que nos situa e une como elemento identitário num território mais ou menos vasto – desde a aldeia ao país. Este Palácio Nacional é disso um bom 
exemplo. O Património é, pois, num tempo homogeneizador aquilo que singulariza, num tempo do efémero aquilo que perpetua e num tempo massificador aquilo que personaliza, é, nos 
nossos dias, aquilo que distingue e aquilo que caracteriza. 
Porque consideramos que o Património deverá ser considerado como fator estratégico de desenvolvimento, não só cultural mas também social e económico, tem, necessariamente, de ser 
inserido e inscrito nos programas de desenvolvimento territorial; também por isso, pensamos que a candidatura a Património Mundial pode ser um ótimo pretexto (se dele precisássemos)  
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para dotar o Palácio com boas condições de visita e mecanismos de gestão modernos. 
Porque somos um palácio que presta um serviço público que pretendemos de qualidade acrescida, porque somos um Palácio que tem uma forte componente pedagógica e didática e 
porque somos um Palácio que quer acertar e concertar a sua atuação com o que de melhor se apresenta nos palácios com as características deste, propomos implementar os seguintes 
objetivos considerados axiais para a nossa gestão: 
- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos diferentes públicos. 
- Racionalizar a gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros. 
- Projetar e Consolidar a imagem do Palácio Nacional de Mafra como  expressão do Barroco Europeu 
2 - Missão e Visão 
É nosso entendimento que a Missão e a Visão de um organismo como este devem surgir estritamente associadas. Assim, entendemos que as atribuições e atividades do PNM se enquadram 
numa Missão que propomos: 
Assegurar a Salvaguarda Patrimonial e Instituir-se como Pólo de Desenvolvimento Cultural, Social e Económico. 
Uma vez que a Visão reflete as ambições e aspirações, os propósitos e as expectativas que temos em relação ao futuro, propomos: 
Conseguir-se um Funcionamento de Excelência num Espaço Qualificado e Gerador de Auto-estima. 
3 - Análise SWOT 
Esta análise tem, no nosso caso, o objetivo de clarificar o contexto em que efetivamente nos situamos, tendo em linha de conta as interações positivas e negativas, internas e externas que 
condicionam a nossa atividade. 
Oportunidades (fatores externos): 
- Revivalismo dos Palácios Barrocos europeus; 
- Inserir-se no objetivo de novas correntes turísticas; 
- Proximidade de Lisboa; 
Considerar-se um Monumento poliédrico (Palácio, Basílica; Convento e Tapada). 
Ameaças (fatores externos): 
- Crise internacional; 
- Deficit de divulgação externa; 
- Fortes concorrentes; 
- Desinvestimento. 
Forças: 
- Equipa empenhada e motivada; 
- Singularidades – dois Carrilhões, seis Órgãos, Enfermaria e Biblioteca; 
- Conotação com o Nobel de Literatura; 
- Logótipo de uma Região. 
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Fraquezas: 
- Inexistência de algumas infra-estruturas; 
- Degradação dos Carrilhões; 
- Espaços degradados; 
- Escassez de recursos. 
É importante salientar que, ao contrário do que aconteceu com o POC, no âmbito do QREN, não temos agora as mesmas possibilidades de apresentação de candidaturas aos fundos 
comunitários. 
Existe, no entanto, a possibilidade e a vontade de serem efetuadas algumas parcerias com a Autarquia e de serem apresentados alguns projetos no âmbito do PIT. 
4 - Prioridade estratégica 
Estabelecemos como prioridade estratégica algo que sendo uma perceção externa, depende sobretudo da nossa ação e da forma como conseguirmos afirmar culturalmente este 
monumento: 
Conseguir que o PNM seja reconhecido publicamente pela Qualidade do serviço que presta. 
4.1 – Estruturar-se em torno de um modelo orgânico-funcional ágil e  dinâmico, de forma a afirmar-se pela sua eficiência operacional. 
Objetivo n.º 1 – Promover a conservação, salvaguarda, restauro e  instrumentalização operativa do seu Património – Carrilhões, Órgãos,  Biblioteca, Coleções e Percursos alternativos. 
Objetivo n.º 2 – Criar espaços de acolhimento aos visitantes –  Acessibilidades, Cafetaria, Auditório …; 
Objetivo n.º 3 – Qualificar, valorizar e aumentar o seu Potencial Humano; 
Objetivo n.º 4 – Reforçar o papel do PNM em redes nacionais e internacionais. 
4.2 - Cooperar com outras entidades e corresponder às expectativas  com respostas qualificadas. 
Objetivo n.º 1 – Criar condições e contribuir para a candidatura do  Monumento a Património da Humanidade; 
Objetivo n.º 2 – Garantir e fomentar dinamismos cooperantes entre todos  os ocupantes do Monumento: Palácio, Igreja, EPI, CMM, Irmandade e  Tapada; 
Objetivo n.º 3 – Cooperar com todas as entidades, agentes privados,  empresas e cidadãos em geral; 
Objetivo n.º 4 – Criar parcerias estratégicas. 
4.3 - Alicerçar o Palácio Nacional de Mafra como elemento identitário 
Objetivo n.º 1 – Efetuar, promover e apoiar estudos para o conhecimento  e divulgação do Palácio; 
Objetivo n.º 2 – Apostar na educação pelo Património e na formação de novos públicos. 
Objetivo n.º 3 – Diversificar ofertas, adequar eventos e consolidar programas; 
Objetivo n.º 4 – Fomentar iniciativas propiciadoras de auto-estima. 
5 - Enquadramento 
Há algumas particularidades que necessariamente têm de ser tidas em conta quando equacionamos a gestão deste espaço, sendo que uma das mais importantes é inquestionavelmente a 
diversidade de tutelas e funções. 
Os espaços que transitaram da EPI vão dotar o Palácio com condições para poder crescer, aumentando e melhorando significativamente tanto o seu espaço como a qualidade e diversidade 
da sua oferta. 
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Este acordo, que foi recentemente protocolado, vai possibilitar alterações tão importantes como a definição de novos circuitos de visita, a criação de zonas de cafetaria e a criação de um 
Centro de Conferências. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Programa 1 
         

 
Ciclo de Concertos 

a 6 Órgãos 

Plur
ian
ual 

Ciclo de 
Concertos a 6 

Órgãos 

Ciclo de concertos mensais 
na Basílica 

1 concerto 
por mês de 

Abril a 
Dezembro 

Associação de 
Turismo de Lisboa e 
Câmara Municipal 

de Mafra 
 

10.000,00 € 

DGPC 
50% 

(10.000 
€)+ 

Associaçã
o de 

Turismo 
de Lisboa 
e Câmara 
Municipal 
de Mafra 
(restantes 
10.000 € = 

total 
20.000 €) 

 

 

Ciclo “A Dança ao 
Ritmo das 
Estações” 

Plur
ian
ual 

Ciclo de dança 
nos espaços do 

monumento 

Ciclo de dança 
acompanhando as 4 

estações do ano 

1 
espetáculo 

em cada 
estação do 
ano (2 dias) 

Amálgama, 
Companhia de 

Dança 
 

sem custos 
para o PNM   

 
Memorial do 

Convento 

Plur
ian
ual 

representação 
teatral 

Adaptação teatral da obra 
“Memorial do Convento” de 
José Saramago, dirigida às 

escolas 

2 
espetáculos 

por dia - 
Janeiro a 

Junho e  e 
Outubro a 
Dezembro 

Éter, Produções 
Culturais  

sem custos 
para o PNM   
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Paleomemorial do 

Convento 

Plur
ian
ual 

visita temática 
especial 

visita no âmbito da Geologia 
aplicada ao monumento,  
integrada no programa 

“Ciência Viva” 

Visitas ao 
fim de 

semana em 
Julho, 

Agosto e 
Setembro 

Programa Ciência 
Viva + Faculdade de 

Ciências da 
Universidade de 

Lisboa 

 
sem custos 
para o PNM   

Programa 2 
         

 

Reunião da 
Associação de 

Residências Reais 
Europeias (ARRE) 

anu
al 

Reunião 
Internacional 

Reunião Anual do Corpo 
Diretivo da Associação 

Reforçar a 
colaboração 

entre os 
diferentes 

Paços Reais 
europeus 

Association des 
Résidences Royales 

Européennes 
 

10.000,00 € 

50% 
DGPC + 

50% ARRE 
= total 

20.000 € 

 

 

Integração da 
Biblioteca no 

projeto Cesareia – 
rede de bibliotecas 

religiosas 

Anu
al 

/Plu
rian
ual 

   

Patriarcado de 
Lisboa – Bens 

Culturais da Igreja 
 

sem custos 
para o PNM   

Programa 3 
         

 
O Espaço em Volta 

anu
al 

Exposição no 
mês de Junho 

Exposição de pintura de 
Paulo Rego    

sem custos 
para o PNM   
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Higienização e 
acondicionamento 

de documentos 
gráficos 

anu
al 

workshop 
 

workshop 
de 2 

semanas em 
Julho 

Universidade Nova 
de Lisboa / 

Faculdade de 
Ciências e 
Tecnologia 

 
sem custos 
para o PNM   

 

Comemoração do 
Dia Internacional 

do Livro 
 

Comemoração 
do Dia 

Internacional 
do Livro 

  

Escola Secundária 
José Saramago - 

Mafra 
 

sem custos 
para o PNM   

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 
Projeto 2 

 

Dia 
Internacional e 

Noite dos 
Museus 

Visita com animação  a 
espaços habitualmente não 

visitados 

2 visitas por 
dia para o 

público em 
geral com 
entrada 

livre 

Serviços Educativos 
 

500,00 € OF 
 

   
Jornadas do 
Património 

Visita com animação  a 
espaços habitualmente não 

visitados 

2 visitas por 
dia para o 

público em 
geral com 
entrada 

livre 

Serviços Educativos 
 

750,00 € OF 
 

   

História natural 
: de Aldrovandi 

a Boufon 

Exposição bibliográfica com 
fundos da Biblioteca do PNM 

Exposição a 
decorrer 

entre 
Janeiro e 

Março 

Biblioteca do PNM 
 

sem custos 
para o PNM   
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A Botânica em 
Mafra : as 

plantas e o seu 
uso medicinal 

Exposição bibliográfica com 
fundos da Biblioteca do PNM 

Exposição a 
decorrer 

entre Março 
e Agosto 

Biblioteca do PNM 
 

250,00 € OF 
 

   

O retrato na 
Livraria de 

Mafra 

Exposição bibliográfica com 
fundos da Biblioteca do PNM 

Exposição a 
decorrer 

entre 
Setembro e 
Dezembro 

Biblioteca do PNM 
 

sem custos 
para o PNM   

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   

Mafra - a 
representação 

do Poder 
Absoluto 

Visita temática para  escolas 

responder 
aos 

programas 
escolares 

Serviços Educativos 
+ Tempo Cardinal  

sem custos 
para o PNM   

   

Mafra – 
Itinerário do 

Barroco 
Visita temática para  escolas 

responder 
aos 

programas 
escolares 

Serviços Educativos 
+ Tempo Cardinal  

sem custos 
para o PNM   

   

Memorial do 
Convento- Uma 

integração 
histórica 

Visita temática para  escolas 

responder 
aos 

programas 
escolares 

Serviços Educativos 
+ Tempo Cardinal  + 
Câmara dos Ofícios 

 
sem custos 
para o PNM   

   

Histórias 
d'Outros 
tempos 

Visita com animação para 
escolas 

responder 
aos 

programas 
escolares 

Serviços Educativos 
+ Tempo Cardinal  

sem custos 
para o PNM   
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Um dia na 
Construção 

Visita com animação para 
escolas 

responder 
aos 

programas 
escolares 

Serviços Educativos 
+ Câmara dos 

Ofícios 
 

sem custos 
para o PNM   

   

Da escola para 
o Convento, 

vamos entrar 
na Ordem 

Visita com animação para 
escolas 

responder 
aos 

programas 
escolares 

Serviços Educativos 
+ Câmara dos 

Ofícios 
 

sem custos 
para o PNM   

   
Depois da 

partida 
Visita com animação para 

escolas 

responder 
aos 

programas 
escolares 

Serviços Educativos 
+ Câmara dos 

Ofícios 
 

sem custos 
para o PNM   

   
Passo de dança 

Visita com animação para 
escolas 

responder 
aos 

programas 
escolares 

Serviços Educativos 
+ Câmara dos 

Ofícios 
 

sem custos 
para o PNM   

   
Marqueses ao 

Palácio 
Visita com animação para 

escolas 

responder 
aos 

programas 
escolares 

Serviços Educativos 
+ Tempo Cardinal  

sem custos 
para o PNM   

   

Abracadabra, 
Abracadabra, a 
biblioteca está 

encantada 

Visita com animação para 
escolas 

responder 
aos 

programas 
escolares 

Serviços Educativos 
+ Tempo Cardinal  

sem custos 
para o PNM   

   
Camaristas de 
palmo e meio 

Visita com animação para 
escolas 

responder 
aos 

programas 
escolares 

Serviços Educativos 
+ Tempo Cardinal  

sem custos 
para o PNM   
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De casa para o 
Convento – 

Vamos entrar 
na Ordem 

Visita lúdica para famílias 
Ocupação 
de tempos 

livres 

Serviços Educativos 
+ Câmara dos 

Ofícios 
 

sem custos 
para o PNM 

 
 

   
Projeto de 

audio-guias        

   
Intervenção nas 

coberturas 

Abertura e limpeza de 
juntas, aplicação de 

mastiques e refechamento 
de juntas. 

 
Nova Conservação, 

Lda.  
922,50 € OF 

 

   

Recuperação de 
pavimento 

decorativo em 
liós 

Limpeza, preenchimento de 
lacunas e integração.  

Nova Conservação, 
Lda.  

8.364,00 € OF 
 

   

Recuperação 
das janelas do 
zimbório (8) 

Reparação das janelas, 
betumagem e pintura.  

Luciano Filipe Reis 
  

Condicion
ado a 

disponibili
dade 

orçament
al 

 

   

Contrato 
Manutenção 
dos Órgãos 

Manutenção, arranjo e 
afinação dos 6 Órgãos  

Dinarte Machado 
 

10.170,00 € OF 
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Panteão Nacional 

Nota Introdutória 
As características particulares do Panteão Nacional, símbolo de identidade nacional, que articula a gestão de património edificado e simbólico com a sua função de homenagear a vida e obra 
de algumas das mais importantes personalidades da história e cultura portuguesa, colocam desafios abrangentes e constantes ao nível do planeamento, da decisão, da liderança e da gestão 
de recursos humanos, financeiros e materiais. 
O Plano de Atividades definido para 2014 tem subjacentes os objetivos estratégicos e operacionais que deverão orientar a atuação do Panteão Nacional, de modo a consolidar os resultados 
já alcançados, dar continuidade aos projetos iniciados e abrir novas frentes de trabalho que conduzam a um reposicionamento estratégico do monumento. 
Objetivos 
· Alargamento e qualificação do circuito de visita 
· Diversificação e aumento da oferta cultural e pedagógica disponibilizada 
·  Implementação e desenvolvimento de estratégias de comunicação e divulgação 
·  Aumento de notoriedade 
Estratégias 
Alargamento e qualificação do circuito de visita 
Na prossecução dos objetivos definidos e das linhas estratégicas adotadas e, face a uma atual limitação da área visitável, o Panteão Nacional propõe-se prosseguir na recuperação de zonas 
do monumento que possibilitem o alargamento do circuito de visita e a criação de novos espaços expositivos que permitam por um lado, apresentar núcleos temáticos que de forma mais 
duradoura ilustrem e documentem a sua história bem como a vida e obra das personalidades nele homenageadas e, por outro disponibilizar espaços que possam acolher exposições 
temporárias, colmatando uma necessidade sentida com cada vez maior premência em função da procura crescente que resulta da estratégia de reposicionamento e de divulgação do 
monumento desenvolvida nos últimos anos. 
No âmbito do Programa de Alargamento e Qualificação do circuito de visita do Panteão Nacional insere-se o projeto de recuperação e abertura de novo espaço expositivo orçamentado em 
25.000,00€ inscrito no Plano de Atividades de 2014 para apoio da DGPC. Este projeto a ser aprovado permitirá, a par da recuperação de uma segunda sala, assegurada pela equipa do 
Panteão Nacional, a abertura de um novo torreão aumentando consideravelmente a atual área visitável. 
Obs. A concretização deste programa pressupõe a intervenção e a recuperação prévia do espaço, num projeto que integra o Plano de Atividades do DEPOF 
Diversificação e aumento da oferta cultural e pedagógica disponibilizada 
No cumprimento da sua Missão de manter viva a memória das personalidades que receberam honras de Panteão o monumento, dando continuidade à sua linha estratégica e procurando 
não descurar as expetativas criadas junto do público, avaliadas através das excelentes críticas às exposições anteriormente realizadas, propõe para 2014 a realização de uma exposição 
temática que permitirá assinalar os 160 anos da morte do escritor Almeida Garrett. Esta iniciativa inscrita no Plano de Atividades para apoio da DGPC e orçamentada em 28.000,00€, a ser 
aprovada permitirá através da apresentação de obras, imagens e peças ilustrar as diversas vertentes desta figura incontornável da cultura portuguesa. Esta exposição, a concretizar-se, 
permitirá dotar o monumento de estruturas expositivas que no futuro serão reutilizadas em próximas iniciativas minimizando desta forma os custos inerentes à sua realização, otimizando 
desta forma o investimento agora efetuado. 
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Ainda neste contexto está prevista a realização de duas outras exposições que serão asseguradas através dos recursos do monumento, mecenato e parcerias. A crescente oferta de uma 
programação qualificada e cada vez mais diversificada que permita a captação e fidelização de públicos, tem constituído uma opção clara que deverá ganhar dimensão. Neste âmbito se 
inclui o espetáculo Frei Luís de Sousa da responsabilidade da Éter Produções Culturais, uma produção concebida para o monumento e que apresenta a obra emblemática de Almeida 
Garrett, uma das personalidades distinguidas em Panteão. Esta produção, dirigida preferencialmente ao público escolar, colheu logo no seu primeiro ano uma enorme aceitação por parte 
do público pelo que será uma iniciativa a ter continuidade. 
Dadas as condições acústicas únicas do monumento é essencial escolher uma programação que permita tirar delas o melhor partido. Neste contexto há que dar continuidade ao Ciclo de 
Concertos Escuta Profundo e o Concerto de Natal que nos anos anteriores registaram grande adesão. 
Contemplado outro concerto no Plano de atividades é intenção do monumento alargar na medida do possível a oferta disponibilizada através de outras parcerias. 
Na área da oferta pedagógica e no âmbito da sua responsabilidade social para a divulgação e sensibilização da importância na proteção do património, será efetuado pelo monumento um 
esforço de consolidação do trabalho realizado e igualmente de alargamento e captação de novos públicos através da continuidade das iniciativas desenvolvidas, visitas, ateliers e sessões de 
apresentação em estabelecimentos de ensino. Estas atividades, em particular as sessões de apresentação nas escolas e outros estabelecimentos, têm-se revelado um instrumento poderoso 
na formação e criação de novos públicos, muitos deles afastados habitualmente desta realidade, pelas suas caraterísticas sociais e económicas. Neste contexto acreditamos que o Protocolo 
Passaporte Escolar que resulta de uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa possa vir a ser um importante meio na facilitação do acesso ao monumento por parte do público escolar 
do Ensino Pré-Escolar e Básico. 
Implementação e desenvolvimento de estratégias de comunicação e divulgação 
Ao longo dos últimos anos um dos objetivos prioritários do Panteão Nacional tem sido a criação de uma imagem forte e dinâmica, para isso foram adotadas diversas estratégias de 
divulgação e desenvolvimento de atividades e iniciativas nomeadamente, exposições, concertos, simpósios, que têm permitido conquistar um espaço próprio que hoje já permite a sua 
identificação imediata e a sua associação a uma oferta de qualidade. Pretende-se continuar a consolidar este percurso no sentido de que o monumento possa vir a ser assumido, pela sua 
história e arquitetura, um marco incontornável na cidade de Lisboa e como um símbolo da identidade nacional na sua mais nobre expressão. Na prossecução deste objetivo será importante 
criar uma imagem gráfica que espelhe esta identidade e que permita o seu reconhecimento imediato nos diferentes meios e suportes. 
Subjacente à criação desta imagem e identidade está todo o projeto em permanente construção de pesquisa e investigação sobre a história da Igreja de Santa Engrácia/Panteão Nacional 
bem como da vida e obra das personalidades nele homenageadas. 
Ainda no âmbito alargado da divulgação do monumento e suas atividades é objetivo recorrente do monumento reforçar a sua participação no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios tal 
como nas Jornadas Europeias do Património com uma oferta de uma programação cultural diversificada e apelativa. O acompanhamento das escolas na apresentação de trabalhos sobre o 
monumento é igualmente uma prioridade a assegurar no contexto do Concurso A minha escola adota o Panteão Nacional em que o monumento se tem distinguido ao longo dos anos 
através dos prémios atribuídos. 
Aumento de notoriedade 
O fato do Panteão Nacional pela história atribulada ter sido durante largos anos um monumento votado a algum abandono e ao consequente esquecimento identitário tem exigido ao longo 
dos últimos anos um trabalho árduo na conquista de notoriedade. Neste percurso têm sido determinantes as várias ações já referidas que no seu conjunto nos têm permitido a conquista de 
um lugar de destaque no imaginário nacional. 
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Conclusão 
Apresentado este Plano de Atividades cabe realçar que a concretização de todos os objetivos mencionados, só será possível com a entrega, envolvimento, dedicação e responsabilidade de 
todos os funcionários e colaboradores do Panteão Nacional.A identificação com os projetos a desenvolver bem como a sua concretização, serão o melhor incentivo que esta pequena mas 
extraordinária equipa necessita para a continuidade na prossecução do trabalho já iniciado, concretização de novas iniciativas, sempre mais ambiciosas, no sentido de uma melhoria 
constante e de um serviço de excelência. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS 

Alargamento e qualificação do circuito de visita do 
Panteão Nacional        

 
Abertura ao público 

de outro torreão       
25.000,00 € 

PIDDAC. 
Ver PA 
DEPOF 

 

 
Exposição 

 

Exposição a 
instalar em 

espaço a 
recuperar, 

alargando o 
circuito de 
visita do 

monumento e 
permitindo a 
abertura ao 

público de um 
outro torreão 

 
1 exposição 

 

1 técn do 
monumento 

enquadrado em 
aquisição de 

serviços. 

15.000,00 € PIDDAC 
 

  
Anu
al 

Abertura de 
novo espaço de 

visita 

Recuperação de sala a 
integrar novo circuito de 
visita e cujo objetivo será 

acolher exposições 
temporárias. 

Abertura de 
1 novo 
espaço 

 

1 técnico do 
Panteão Nacional 

(ao abrigo 
programa CEI - 

Contrato 
Emprego 
Inserção) 

 

 

assegurar 
com os 

recursos 
do mon e 

com 
materiais 
patrocina 
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Diversificação de oferta cultural e pedagógica 
       

 
Programação 

cultural          

  
Anu
al 

Exposição 
Exposição a realizar nos 

espaços interiores do 
monumento 

1 exposição 
temporária  

1 téc do 
monumento 

enquadrado em 
aq de serviços. 1 

téc do PN (ao 
abrigo prog CEI - 

Contrato 
Emprego 
Inserção) 

 

Condicion
ado à 

angariaçã
o de 

Mecenato 

 

  
Anu
al 

Exposições 
Exposições a realizar nos 

espaços interiores do 
monumento 

2 
exposições 

temporárias 
 

1 téc do PN 
enquadrado em 
aq de serviços. 1 

téc do PN (ao 
abrigo prog CEI - 

Contrato 
Emprego 
Inserção). 

 

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to e 
parcerias 

 

  

Plur
ian
ual 

Espetáculo de 
teatro 

Apresentações teatrais nos 
espaços interiores do 

Monumento 

8 
espetáculos  

1 AT do 
monumento  

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to e 
parcerias 
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Plur
ian
ual 

Ciclo de 
concertos 

Concertos a realizar nos 
espaços interiores do 

monumento 
4 concertos 

   

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to e 
parcerias 

 

 

Atividades 
educativas e 
pedagógicas 

         

  

Plur
ian
ual 

Visitas 
Visitas dirigidas a diferentes 

públicos e faixas etárias 
100 visitas 

 
1 TS do Panteão 

Nacional  

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to 

 

  

Plur
ian
ual 

Ateliers 
Ateliers pedagógicos 

dirigidos a crianças dos 4 aos 
12 anos 

5 ateliers 
 

1 TS do Panteão 
Nacional  

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to 

 

  

Plur
ian
ual 

O Panteão vai à 
escola 

Sessão de apresentação do 
monumento nas escolas do 

1º, 2º e 3º ciclo 
6 sessões 

 
1 TS do Panteão 

Nacional  

Assegurar 
com os 

recursos 
do 

monumen
to 
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PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS 

 

Concurso "A minha 
escola adota o 

Panteão Nacional" 
 

Acompanhame
nto da 

produção de 
trabalhos sobre 
o monumento 
pelas escolas 
do 1º, 2º e 3º 
ciclo de Lisboa 

Elaboração de trabalhos 
originais sobre o 

monumento em diferentes 
áreas pelas escolas do 1º, 2º 

e 3º ciclo de Lisboa 

Apresentaçã
o concurso 

de trabalhos 
realizados 

por 2 
escolas 

Escolas do 1º, 2º e 
3º ciclo de Lisboa 

1 TS do PN 
 

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to 

 

 

Dia Internacional 
dos Monumentos e 

Sítios 
         

   
visitas 

Visita a zonas do 
monumento habitualmente 

condicionadas para 
diferentes públicos e faixas 

etárias 

2 visitas 
 

1 TS do Panteão 
Nacional  

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to 

 

   
ateliers 

Ateliers pedagógicos 
dirigidos a crianças dos 4 aos 

12 anos 
2 ateliers 

 
1 TS do Panteão 

Nacional  

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to 

 

   
exposição 

Mostra de trabalhos sobre o 
monumento por alunos de 

escolas 
1 exposição 

Estabelecimentos 
de ensino 

1 TS do Panteão 
Nacional  

Assegurar 
com os 

recursos 
do 

monumen 
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Jornadas Europeias 
do Património 2014          

   
visitas 

Visita a zonas do 
monumento habitualmente 

condicionadas para 
diferentes públicos e faixas 

etárias 

6 visitas 
 

1 TS do Panteão 
Nacional  

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to 

 

   
ateliers 

Ateliers pedagógicos 
dirigidos a crianças dos 4 aos 

12 anos 
2 ateliers 

 
1 TS do PN 

 

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to 

 

   
exposição 

Mostra de trabalhos sobre o 
monumento por alunos de 

escolas 
1 exposição 

Estabelecimentos 
de ensino 

1 TS do Panteão 
Nacional  

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to 

 

 
Protocolo 

Passaporte Escolar          

   
visitas 

Visitas dirigidas aos alunos 
do 1º ciclo das escolas 

públicas de Lisboa 
 

Câmara Municipal 
de Lisboa 

1 TS do Panteão 
Nacional  

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen 
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ateliers 

Ateliers pedagógicos 
dirigidos aos alunos do pré 

escolar e  1º ciclo das escolas 
públicas de Lisboa 

 
Câmara Municipal 

de Lisboa 
1 TS do Panteão 

Nacional  

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to 

 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS 

   

Manutenção e 
conservação do 

monumento 

Recuperação de rebocos e 
pintura de espaços interiores 

do monumento 

3 espaços 
interiores  

1 técnico do 
Panteão Nacional 

(ao abrigo 
programa CEI - 

Contrato 
Emprego 
Inserção). 

 

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen
to e com 
materiais 
patrocina

dos 

 

   

Manutenção e 
limpeza do 

monumento 

Lavagem e enceramento do 
pavimento da nave central 

do monumento 
2 x ano 

 

2 técnicos do 
Panteão Nacional 

(ao abrigo 
programa CEI - 

Contrato 
Emprego 

Inserção). 1 
técnico através 
de contrato de 
prestação de 
serviços de 

limpeza 

 

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to 
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Limpeza de tocheiros e 

pratas 
2 x ano 

 

2 téc do PN(ao 
abrigo prog CEI - 
1 téc através de 

contrato de 
prestação de 
serviços de 

limpeza 

 

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to 

 

    

Limpeza e manutenção de 
caixilharia de portas e 

janelas 
2 x ano 

 

2 técnicos do PN 
(ao abrigo progr 
CEI - 1 técnico 

através de 
contrato de 

prestação de 
serviços de 

limpeza 

 

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to 

 

    
Limpeza e manutenção de 

caleiras do terraço 
2 x ano 

 

1 téc  do PN (ao 
abrigo prog CEI - 

Contrato 
Emprego 
Inserção). 

 

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to 

 

   
Digitalização de 
documentação 

Digitalização de 
documentação referente à 

campanha de obras de 
conclusão do Panteão 

Nacional em 1966 

10 
documentos  

1 técnico do 
Panteão Nacional  

A 
assegurar 

com os 
recursos 

do 
monumen

to 
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Atualização de 
informação em 

suportes de 
divulgação 

Atualização de site e 
newsletter do monumento. 
Atualização de informação e 
inclusão em novos suportes 

de divulgação 

  
1 técnico do 

Panteão Nacional    
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IV CONCLUSÃO 
 
O Plano de Atividades da Direção-Geral do Património Cultural para 2014 representa a 

concretização dos objetivos estratégicos e estruturantes delineados para o médio e longo 

prazo como síntese da sua missão fundamental: 

Mantêm-se o esforço de meios humanos e financeiros na preservação, reabilitação, 

salvaguarda e valorização do património arquitetónico, bem como o empenho na gestão 

museológica com atualização de coleções, exposições, encontros científicos. 

Retoma e desenvolvimento da Rede Portuguesa de Museus, projeto estruturante na 

definição, requalificação e crescimento da museologia em Portugal. 

O setor pedagógico e educativo é igualmente fundamental, envolvendo um empenho 

significativo das equipas em levar a cultura, a história e os vários patrimónios não apenas a 

alunos jovens e menos jovens, como a grupos diferenciados ou com maiores dificuldades de 

integração social. 

Empenhada também em integrar o crescimento que o turismo cultural regista tanto a nível 

nacional como internacional, a DGPC terá disponíveis novos produtos comerciais de acesso, 

mas também se empenhará no aumento das visitas guiadas bilingues, na tecnologia 

interativa ao longo dos percursos museológicos, na sinalética e na distribuição de 

informação. A divulgação e difusão da história e cultura portuguesas a visitantes nacionais e 

estrangeiros são, portanto, uma prioridade, complementada pelo continuado esforço na 

publicação de edições. 

A área de classificação de imóveis representa igualmente um setor fundamental na DGPC, 

não apenas porque assim é determinado legalmente, mas porque se constitui como um 

importante veículo de defesa e preservação do património, sobretudo arquitetónico e 

arqueológico. 

Em conclusão e em conformidade com a realidade que o nosso País atravessa, 2014 afigura-

se como um ano de obstáculos, de limitações financeiras, de dificuldades. Mas cremos que a 

equipa criada tem a motivação e o empenho necessários à criatividade e esforço que 

permitirão o cumprimento das metas e objetivos, a defesa e divulgação da museologia, do 

património arquitetónico, arqueológico e imaterial, a aproximação dos públicos à História e 

Cultura nacionais. 


