


 PLANO DE ATIVIDADES 2015    

 

1 

 
ÍNDICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I NOTA INTRODUTÓRIA  2 

II RECURSOS FINANCEIROS  6 

III RECURSOS HUMANOS  13 

IV PROGRAMAS DE ATIVIDADES 20 

1. Serviços Centrais  

Direção 20 
Departamento de Bens Culturais 20 
Departamento de Museus, Conservação e Credenciação 33 
Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização 41 
Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo 56 
Divisão de Documentação, Comunicação e Informática 59 
Divisão Comercial 67 

2. Serviços Dependentes  
Casa-Museu Anastácio Gonçalves 68 
Convento de Cristo 71 
Mosteiro de Alcobaça 76 
Mosteiro da Batalha 78 
Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém 80 
Museu da Música 82 
Museu do Chiado/Museu Nacional de Arte Contemporânea 91 
Museu Grão Vasco 92 
Museu Monográfico de Conímbriga 98 
Museu Nacional de Arqueologia 100 
Museu de Arte Popular 104 
Museu Nacional de Arte Antiga 105 
Museu Nacional de Etnologia 108 
Museu Nacional Machado de Castro 108 
Museu Nacional do Azulejo 109 
Museu Nacional dos Coches 115 
Museu Nacional Soares dos Reis 121 
Museu Nacional do Teatro 128 
Museu Nacional do Traje 137 
Palácio Nacional da Ajuda 152 
Palácio Nacional de Mafra 156 
Panteão Nacional 161 

ANEXO 

Distribuição de recursos humanos por áreas temáticas de atividade 
167 



 PLANO DE ATIVIDADES 2015    

 

2 

 

I NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 
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. 
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; 
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. 
in Decreto-Lei nº 115/2012, de 25 de Maio, que cria a Direção-Geral do Património Cultural: 
 
A Direção-Geral do Património Cultural nasceu com características muito específicas e 

particulares relativamente à normal criação de organismos públicos para o desenvolvimento de 

atribuições do Estado. 

Na realidade, a DGPC, como pode verificar-se nos exemplos de missão acima citados, é o 

organismo nacional a quem compete a Defesa do Património. Não no sentido exclusivamente 

legal, institucional ou formal.  

Patrimónios. Os patrimónios arquitetónico, arqueológico, museológico, imaterial – cultural – 

devem ser geridos e funcionar de forma integrada porque eles transmitem uma mensagem 

comum: a nossa História, a nossa Identidade Nacional. 

É, portanto, um desígnio nacional defender as várias formas sob as quais se reveste o nosso 

passado, o nosso presente e aquele que queremos que seja o presente das futuras gerações.  

Também por isso é tão importante assegurar a transmissão do conhecimento.  

Fruto da fusão de várias áreas do saber e da experiência, e ainda do resultado do trabalho 

entretanto desenvolvido, a Direção-Geral do Património Cultural reúne hoje condições 

inigualáveis nos planos do estudo e da investigação, da conservação e do restauro, da 

salvaguarda e reabilitação, da valorização, pedagogia e divulgação. Os vários patrimónios 

funcionam em rede e complementam-se entre si. Ao serviço da Cultura e do Público. Ao serviço 

do País. 

 

O presente Plano de Atividades para 2015 reflete a evolução da DGPC e estabelece alguns novos 

princípios orientadores da sua atividade. 
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Em termos de estrutura, o documento passa a estar dividido por áreas temáticas de projetos, 

correspondendo estas, na sua essência, às funções museológicas que os serviços dependentes 

desenvolvem. Esta nova metodologia permite, não apenas uma consulta mais intuitiva, como 

uma noção mais apurada das apostas prioritárias por setor de atividade. 

As propostas aqui constantes beneficiam já de iniciativas e projetos concluídos ou em curso, 

pensados como plataformas de lançamento de novas estratégias, e refletem o início da 

concretização de um plano estratégico pensado para a Instituição a médio e longo prazo. 

Do primeiro caso – projetos concluídos ou em curso como plataformas de lançamento de novas 

estratégias – se destacam a adoção da designação Património Cultural, o novo site 

(www.patrimoniocultural.pt), e a nova imagem (substituindo-se o logotipo DGPC pelo Património 

Cultural). A tónica passa a ser dada ao Património e não à Instituição. Destacam-se ainda a 

entrada em vigor dos novos regulamentos internos: Utilização de Espaços, Utilização de Imagem, 

Prestação de Serviços e Bilhética. 

Estes novos documentos são também eles próprios veículos de alteração de paradigma: 

autonomia e responsabilização dos serviços descentralizados dentro de princípios orientadores 

comuns, agilização de processos, rentabilização financeira sem comprometimento do prestígio 

inerente a Monumentos Património Mundial e a Museus e Palácios Nacionais. O setor da 

bilhética terá sido, eventualmente, o que sofreu alterações mais profundas. Hoje a DGPC vê as 

suas receitas aumentadas consideravelmente tendo aumentado o preço apenas a menos de 50% 

dos seus espaços mas criando alternativas dedicadas ao turismo de lazer e também ao turismo 

cultural. O Turismo é, aliás, uma aposta estruturante que queremos incrementar.  

Quanto às novas propostas do presente Plano de Atividades, da sua análise integrada poderão 

verificar-se alguns dos princípios orientadores do pensamento estratégico da Instituição: 

O reforço da integração entre equipas, a colaboração estreita entre serviços dependentes e 

entre estes e os serviços centrais na prossecução de mais e melhores projetos comuns na defesa, 

preservação, salvaguarda, valorização e divulgação do Património Cultural. É cada vez maior o 

número de projetos desenvolvidos em conjunto entre museus, monumentos e palácios; 

O fomento das relações com a comunidade, através do aumento de parcerias com Instituições 

Públicas, Sociais e Empresas. Isto permite a difusão da mensagem, a potencialização de receitas e 

a implementação de uma mentalidade pública direcionada para a importância da defesa do 

Património Nacional enquanto memória e identidade de todos nós. 
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A aproximação ao público, aos diversos públicos, com o desenvolvimento de atividades lúdicas, 

mas sobretudo pedagógicas e educativas direcionadas de forma personalizada aos mais jovens, 

ao público em geral e ao público sénior (também ele um setor de turismo em crescimento e um 

importante veículo de transmissão de conhecimento); 

Internacionalização, através do reforço na troca de experiências e de conhecimento com 

organismos homólogos, acordos de cooperação (de que se destaca os contactos em curso com o 

Smithsonian Institution, as muitas parcerias com Institutos e Museus internacionais em 

exposições, entre outros), que permitem um crescimento comum e se constituem como um 

instrumento de inovação; 

A concretização de projetos que enaltecem a identidade nacional, a História, a cultura 

portuguesa presente dentro e fora das nossas fronteiras. 

 

A Direção-Geral do Património Cultural está, portanto, a reforçar a sua cultura identitária, como 

instituição especializada no conhecimento, estudo e investigação da História e do Património 

Cultural visto no seu conjunto – da arquitetura à arqueologia, da museologia ao imaterial. Em 

simultâneo, importa transmitir este conhecimento, pelo que vem criando cada vez mais formas 

de comunicação e aproximação com a comunidade, com o público, com os visitantes. Importa 

também que comunidade e público visitante se mantenha fidelizado e interessado, através de 

iniciativas culturais, de animação, seminários, edições, alternância, rotatividade e itinerância. 

Adaptação às novas formas de comunicação, ligação estreita e comum com as entidades 

nacionais do turismo, promoção nacional e externa. 

A credibilidade é também fundamental. A criação (inovadora na Administração Pública 

Portuguesa) da Unidade de Auditoria Interna é disso reflexo.  

Este é, aliás, um dos passos fundamentais para o repensar, que se pretende empreender junto 

das instâncias governamentais, de novas formas de autonomia financeira desta Instituição: é 

fundamental agilizar processos que facilitem a correspondência eficiente e eficaz às necessidades 

do público, dos operadores turísticos, das empresas parceiras e mecenas, das Instituições 

internacionais, racionalizar ainda mais os recursos na direção de um organismo sustentável, 

capaz de competir a nível comercial com entidades do setor privado (integrar portais turísticos 

online, por exemplo), direcionar equipas para o core business da nossa missão, libertando-as de 

processos morosos e que dificultam o acompanhamento das exigências cada vez mais velozes da 
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sociedade atual. A modernização no sentido da autonomia financeira é um instrumento de 

grande importância para a DGPC. 

 

Em conclusão, a Direção-Geral do Património Cultural é o organismo de referência nacional na 

defesa dos princípios de salvaguarda, preservação, valorização e divulgação do Património 

Cultural e pretende empreender este desígnio nacional em estreita colaboração interna e de 

interação com a sociedade, mantendo uma cultura de Ambição e Inovação, potenciando a 

Criatividade e a Modernidade e pensando a médio e longo prazo de forma estratégica na 

prossecução de mecanismos e instrumentos que se constituam como contributos para a unidade 

e identidade nacional. 
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II RECURSOS FINANCEIROS 

 

Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2015 

Rubricas Descrição 

Fonte 
financ
iamen

to 

Proposta orçamento 2015 

108 109 957 Total 

01.01.03.00.00 
Pessoal dos quadros - Regime de 

Função Pública 
311 6.458.096,00 4.139.223,00 

 
10.597.319,00 

01.01.08.00.00 
Pessoal aguardando 

aposentação  
479,00 0,00 

 
479,00 

01.01.11.00.00 Representação 
 

55.426,00 43.338,00 
 

98.764,00 

01.01.13.00.00 Subsídio de refeição 
 

389.871,00 229.636,00 
 

619.507,00 

01.01.14.SF0.00 Subsídio de férias 
 

321.602,00 491.925,00 
 

813.527,00 

01.01.14.SN.00 Subsídio de Natal 
 

321.602,00 492.017,00 
 

813.619,00 

01.01.15.00.00 
Remunerações por doença e 

maternidade  
0,00 0,00 

 
0,00 

Total das RCP 7.547.076,00 5.396.139,00 0,00 12.943.215,00 

01.02.02.00.00 Horas extraordinárias 311 25.000,00 20.000,00 
 

45.000,00 

01.02.04.00.00 Ajudas de custo 
 

15.000,00 20.000,00 
 

35.000,00 

01.02.05.00.00 Abono para falhas 
 

12.968,00 6.137,00 
 

19.105,00 

01.02.11.00.00 Subsidio de turno 
 

7.260,00 0,00 
 

7.260,00 

01.02.12.A0.00 
Indemnizações por cessação de 

funções  
0,00 0,00 

 
0,00 

01.02.12.B0.00 Rescisões por mutuo acordo 
 

0,00 0,00 
 

0,00 

01.02.14.00.00 
Outros abonos em numerário ou 

espécie  
35.000,00 25.000,00 

 
60.000,00 

Total dos AVE 95.228,00 71.137,00 0,00 166.365,00 

01.03.01.A0.00 ADSE 311 0,00 0,00 
 

0,00 

01.03.03.00.00 
Subsídio familiar a crianças e 

jovens  
22.245,00 9.006,00 

 
31.251,00 

01.03.04.00.00 Outras prestações familiares 
 

4.450,00 0,00 
 

4.450,00 

01.03.05.A0.A0 CGA 
 

1.628.306,00 1.023.792,00 
 

2.652.098,00 

01.03.05.A0.B0 SS 
 

405.729,00 0,00 
 

405.729,00 

01.03.08.00.00 Outras pensões 
 

0,00 0,00 
 

0,00 

01.03.10.O0.00 Outras despesas 
 

26.285,00 12.736,00 
 

39.021,00 

01.03.10.P0.00 Parentalidade 
 

0,00 0,00 
 

0,00 

Total da SS 2.087.015,00 1.045.534,00 0,00 3.132.549,00 

Total das despesas com o pessoal 9.729.319,00 6.512.810,00 0,00 16.242.129,00 

02.02.18.00.00 Vigilância e segurança 311 134.139,00 571,00 
 

134.710,00 

Total aquisição de serviços 134.139,00 571,00 0,00 134.710,00 

06.02.03.R0.00 Reserva 311 
   

0,00 

Total das outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total das despesas correntes 134.139,00 571,00 0,00 134.710,00 

Total das despesas da fonte financ 311 9.863.458,00 6.513.381,00 0,00 16.376.839,00 

02.02.20.C0.00 Outros serviços 319 0,00 0,00 
 

0,00 

Total aquisição de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 

06.02.03.R0.00 Reserva 319 0,00 0,00 
 

0,00 

Total das outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 

07.01.03.B0.B0 Conservação ou reparação 319 0,00 0,00 
 

0,00 

07.03.05.00.00 
Bens do património Histórico 

artístico  
0,00 0,00 

 
0,00 
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Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2015 

Rubricas Descrição 

Fonte 
financ
iamen

to 

Proposta orçamento 2015 

108 109 957 Total 

Aquisição bens 
capital   

0,00 0,00 0,00 0,00 

Total da fonte 319 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.01.07.00.00 
Pessoal em regime de tarefa ou 

avença 
480 75.518,00 0,00 

 
75.518,00 

Total das RCP 75.518,00 0,00 0,00 75.518,00 

02.01.21.00.00 Outros bens 480 0,00 0,00 
 

0,00 

02.02.10.00.00 Transportes 
 

7.500,00 0,00 
 

7.500,00 

02.02.13.00.00 Deslocações e estadas 
 

7.500,00 0,00 
 

7.500,00 

02.02.20.C0.00 Outros serviços 
 

0,00 0,00 
 

0,00 

Total aquisição de serviços 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

07.01.07.B0.B0 Outros 480 2.500,00 0,00 
 

2.500,00 

07.01.08.B0.B0 Outros 
 

0,00 0,00 
 

0,00 

Aquisição bens 
capital   

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 

Total da fonte 480 93.018,00 0,00 0,00 93.018,00 

01.01.03.00.00 
Pessoal dos quadros - Regime de 

Função Pública 
510 1.005.000,00 500.000,00 

 
1.505.000,00 

01.01.08.00.00 
Pessoal aguardando 

aposentação  
2.000,00 1.000,00 

 
3.000,00 

01.01.10.00.00 Gratificações 
 

0,00 0,00 
 

0,00 

01.01.11.00.00 Representação 
 

10.000,00 20.000,00 
 

30.000,00 

01.01.13.00.00 Subsídio de refeição 
 

200.000,00 75.000,00 
 

275.000,00 

01.01.14.SF.00 Subsídio de férias 
 

130.000,00 65.000,00 
 

195.000,00 

01.01.14.SN.00 Subsídio de Natal 
 

130.000,00 65.000,00 
 

195.000,00 

01.01.15.00.00 
Remunerações por doença e 

maternidade  
0,00 0,00 

 
0,00 

Total das RCP 1.477.000,00 726.000,00 0,00 2.203.000,00 

01.02.02.00.00 Horas extraordinárias 510 0,00 0,00 
 

0,00 

01.02.04.00.00 Ajudas de custo 
 

10.000,00 5.000,00 
 

15.000,00 

01.02.05.00.00 Abono para falhas 
 

0,00 0,00 
 

0,00 

01.02.10.00.00 
  

0,00 0,00 
 

0,00 

01.02.11.00.00 Subsidio de turno 
 

6.217,00 0,00 
 

6.217,00 

01.02.12.A0.00 
Indemnizações por cessação de 

funções  
0,00 0,00 

 
0,00 

01.02.14.00.00 
Outros abonos em numerário ou 

espécie  
10.000,00 15.000,00 

 
25.000,00 

Total dos AVE 26.217,00 20.000,00 0,00 46.217,00 

01.03.01.A0.00 ADSE 510 0,00 0,00 
 

0,00 

01.03.03.00.00 
Subsídio familiar a crianças e 

jovens  
2.000,00 0,00 

 
2.000,00 

01.03.04.00.00 Outras prestações familiares 
 

0,00 0,00 
 

0,00 

01.03.05.A0.A0 CGA 
 

197.250,00 93.750,00 
 

291.000,00 

01.03.05.A0.B0 SS 
 

46.875,00 25.000,00 
 

71.875,00 

01.03.06.00.00 Acidentes em serviço 
 

0,00 0,00 
 

0,00 

01.03.10.O0.00 Outras despesas 
 

15.000,00 20.000,00 
 

35.000,00 

01.03.10.P0.00 Parentalidade 
 

0,00 0,00 
 

0,00 

Total da SS 261.125,00 138.750,00 0,00 399.875,00 

Total das despesas com o pessoal 1.764.342,00 884.750,00 0,00 2.649.092,00 
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Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2015 

Rubricas Descrição 

Fonte 
financ
iamen

to 

Proposta orçamento 2015 

108 109 957 Total 

02.01.01.00.00 Matérias primas e subsidiárias 510 13.181,00 7.339,00 
 

20.520,00 

02.01.02.00.00 Combustíveis e lubrificantes 
 

83.166,00 46.480,00 
 

129.646,00 

02.01.04.00.00 Limpeza e higiene 
 

64.802,00 29.356,00 
 

94.158,00 

02.01.07.00.00 Vestuário e artigos pessoais 
 

1.000,00 500,00 
 

1.500,00 

02.01.08.00.00 Material de escritório 
 

89.481,00 71.212,00 
 

160.693,00 

02.01.09.00.00 
Produtos químicos e 

farmacêuticos  
1.008,00 0,00 

 
1.008,00 

02.01.11.00.00 Material de consumo clinico 
 

5.000,00 5.000,00 
 

10.000,00 

02.01.12.00.00 Material de transporte - peças 
 

0,00 0,00 
 

0,00 

02.01.14.00.00 
Outro material de transporte - 

peças  
0,00 0,00 

 
0,00 

02.01.15.00.00 
Prémios. Condecorações e 

ofertas  
2.500,00 3.500,00 

 
6.000,00 

02.01.16.00.00 Mercadorias para venda 
 

41.333,00 10.081,00 
 

51.414,00 

02.01.17.00.00 Ferramentas e utensílios 
 

12.601,00 7.520,00 
 

20.121,00 

02.01.18.00.00 Livros e documentação técnica 
 

13.181,00 3.100,00 
 

16.281,00 

02.01.20.00.00 
Material de educação, cultura e 

recreio  
40.325,00 20.162,00 

 
60.487,00 

02.01.21.00.00 Outros bens 
 

206.213,00 55.800,00 
 

262.013,00 

02.02.01.00.00 Encargos das instalações 
 

1.000.186,00 454.769,00 
 

1.454.955,00 

02.02.02.00.00 Limpeza e higiene 
 

547.213,00 297.600,00 
 

844.813,00 

02.02.03.00.00 Conservação de bens 
 

374.359,00 223.512,00 
 

597.871,00 

02.02.04.00.00 Locação de edifícios 
 

0,00 135.975,00 
 

135.975,00 

02.02.05.C0.00 Outros 
 

4.500,00 4.500,00 
 

9.000,00 

02.02.06.00.00 
  

0,00 0,00 
 

0,00 

02.02.08.00.00 Locação de outros bens 
 

100.576,00 4.960,00 
 

105.536,00 

02.02.09.A0.00 Acessos à internet 
 

50.000,00 50.000,00 
 

100.000,00 

02.02.09.B0.00 Comunicações fixas de dados 
 

0,00 0,00 
 

0,00 

02.02.09.C0.00 Comunicações fixas de voz 
 

305.485,00 207.791,00 
 

513.276,00 

02.02.09.D0.00 Comunicações móveis 
 

15.000,00 15.000,00 
 

30.000,00 

02.02.09.E0.00 
Outros serviços conexos de 

comunicações  
10.000,00 0,00 

 
10.000,00 

02.02.09.F0.00 
Outros serviços de 

comunicações  
25.000,00 25.000,00 

 
50.000,00 

02.02.10.00.00 Transportes 
 

150.413,00 12.400,00 
 

162.813,00 

02.02.11.00.00 Representação dos serviços 
 

1.008,00 504,00 
 

1.512,00 

02.02.12.B0.00 Outras 
 

23.691,00 6.048,00 
 

29.739,00 

02.02.13.00.00 Deslocações e estadas 
 

23.842,00 13.720,00 
 

37.562,00 

02.02.14.A0.00 Serviços de natureza informática 
 

0,00 0,00 
 

0,00 

02.02.14.B0.00 Outros 
 

19.381,00 9.300,00 
 

28.681,00 

02.02.15.A0.00 
Tecnologias da informação e 

comunicação  
5.000,00 0,00 

 
5.000,00 

02.02.15.B0.00 Outras 
 

40.325,00 15.121,00 
 

55.446,00 

02.02.16.00.00 
Seminários, exposições e 

similares  
255.813,00 94.187,00 

 
350.000,00 

02.02.17.00.00 Publicidade 
 

20.162,00 6.200,00 
 

26.362,00 

02.02.18.00.00 Vigilância e segurança 
 

1.223.107,00 825.209,00 
 

2.048.316,00 

02.02.19.A0.00 
Equipamento informático - 

Hardware  
10.000,00 25.000,00 

 
35.000,00 



 PLANO DE ATIVIDADES 2015    

 

9 

Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2015 

Rubricas Descrição 

Fonte 
financ
iamen

to 

Proposta orçamento 2015 

108 109 957 Total 

02.02.19.B0.00 Software informático 
 

10.081,00 10.081,00 
 

20.162,00 

02.02.19.C0.00 Outros 
 

285.011,00 64.852,00 
 

349.863,00 

02.02.20.A0.00 Serviços de natureza informática 
 

25.000,00 10.000,00 
 

35.000,00 

02.02.20.B0.00 Pagamentos à GERAP 
 

0,00 180.000,00 
 

180.000,00 

02.02.20.C0.00 Outros 
 

150.000,00 262.242,00 
 

412.242,00 

02.02.25.00.00 Outros serviços 
 

36.670,00 45.000,00 
 

81.670,00 

Total aquisição de serviços 5.285.614,00 3.259.021,00 0,00 8.544.635,00 

03.05.02.J0.00 Juros de mora 510 2.500,00 2.500,00 
 

5.000,00 

Total Juros 2.500,00 2.500,00 0,00 5.000,00 

04.01.01.A0.00 Parques Sintra - Monte da Lua 510 100.000,00 
  

100.000,00 

04.01.01.B0.00 Metropolitano de Lisboa 
 

0,00 4.000,00 
 

4.000,00 

04.03.01.00.00 Transferências correntes 
 

2.000,00 0,00 
 

2.000,00 

04.03.01.22.97 
  

0,00 0,00 
 

0,00 

04.03.01.10.30 
  

0,00 0,00 
 

0,00 

04.03.01.24.17 
  

0,00 0,00 
 

0,00 

04.05.01.A0.00 
  

0,00 0,00 
 

0,00 

04.07.01.00.00 Instituições sem fins lucrativos 
 

12.500,00 715.000,00 
 

727.500,00 

04.08.02.B0.00 Outras 
 

108.000,00 123.491,00 
 

231.491,00 

04.09.03.00.00 
Resto do mundo - países 

terceiros e org  
46.285,00 715,00 

 
47.000,00 

Total Transferências correntes 268.785,00 843.206,00 0,00 1.111.991,00 

06.02.01.00.00 Impostos e taxas 510 30.000,00 30.000,00 
 

60.000,00 

06.02.03.A0.00 Outras 
 

516.900,00 415.501,00 
 

932.401,00 

06.02.03.R0.00 Reserva 
   

382.429,00 382.429,00 

Total das outras despesas correntes 546.900,00 445.501,00 382.429,00 1.374.830,00 

07.01.03.B0.B0 Conservação ou reparação 510 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 

07.01.04.B0.B0 
   

0,00 0,00 0,00 

07.01.07.B0.A0 Hardware de comunicações 
  

0,00 0,00 0,00 

07.01.07.B0.B0 Outros 
 

24.600,00 12.300,00 0,00 36.900,00 

07.01.08.B0.A0 Software de comunicações 
  

0,00 0,00 0,00 

07.01.08.B0.B0 Outros 
 

50.000,00 25.000,00 0,00 75.000,00 

07.01.09.B0.B0 Outros 
 

18.450,00 18.450,00 0,00 36.900,00 

07.01.10.B0.B0 Outros 
 

18.450,00 12.300,00 0,00 30.750,00 

07.01.11.B0.00 Administração Central - SFA 
  

0,00 0,00 0,00 

07.01.12.00.00 Administração Central - SFA 
  

0,00 0,00 0,00 

07.01.13.B0.00 Administração Central - SFA 
 

10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 

07.03.05.00.00 
Bens do património Histórico 

artístico  
800.000,00 500.000,00 0,00 1.300.000,00 

Aquisição bens 
capital   

946.500,00 603.050,00 0,00 1.549.550,00 

Total da fonte 510 8.814.641,00 6.038.028,00 382.429,00 15.235.098,00 

Total Global 311, 319, 480 e 510 18.771.117,00 12.551.409,00 382.429,00 31.704.955,00 

  
540 0,00 0,00 0,00 0,00 

04.08.02.B0.00 Outras 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   
0,00 0,00 0,00 0,00 

Aquisição bens 
capital   

0,00 0,00 0,00 0,00 

Total da fonte 540 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2015 

Rubricas Descrição 

Fonte 
financ
iamen

to 

Proposta orçamento 2015 

108 109 957 Total 

Total Global 311, 319, 480, 510 e 540 18.771.117,00 12.551.409,00 382.429,00 31.704.955,00 

 
 
 

Orçamento de Investimento da DGPC - 2015 

Projetos Rubricas Descrição 
Fonte 

financiamento 
Proposta 

Orçamento 

1243 - Plano Nacional de 
trabalhos Arqueológicos 

02.02.25.00.00 Outros serviços 311 3.000,00 

Total 1243 
   

3.000,00 

1774 - Divulgação e animação 

02.01.16.00.00 Mercadorias para venda 

311 

35.000,00 

02.02.16.00.00 Seminários, exposições e similares 30.000,00 

02.02.17.00.00 Publicidade 65.000,00 

02.02.20.C0.00 Outros 50.000,00 

Total 1774 
   

180.000,00 

6719 - Programa Pro Museus - 
Apoio a Museus da RPM 

04.05.01.B0.00 Transferências Administração Local 311 50.000,00 

Total 6719 
   

50.000,00 

8094 - Requalificação das 
ruínas do Museu Monográfico 

de Conimbriga 
07.01.01.B0.A0 

 
311 100.000,00 

Total 8094 
   

100.000,00 

9037 - Informática 

02.02.20.A0.00 Serviços de natureza informática 

311 

10.000,00 

07.01.07.B0.B0 Outros 80.000,00 

07.01.08.B0.B0 Outros 10.000,00 

Total 9037 
   

100.000,00 

9038 - Monumentos e Museus 

02.02.03.00.00 Conservação de bens 

311 

560.000,00 

02.02.08.00.00 Locação de outros bens 45.000,00 

02.02.14.B0.00 Outros 50.000,00 

02.02.20.C0.00 Outros 20.000,00 

07.01.10.B0.B0 Outros 10.000,00 

07.03.05.00.00 Bens do património Histórico artístico 414.169,00 

Total 311 
  

1.099.169,00 

07.03.05.00.00 Bens do património Histórico artístico 510 62.080,00 

Total 510 
  

62.080,00 

02.02.03.00.00 Conservação de bens 

540 

0,00 

02.02.14.B0.00 Outros 200.000,00 

07.03.05.00.00 Bens do património Histórico artístico 778.320,00 

Total 540 
  

978.320,00 

Total 9038 
   

2.139.569,00 

9376 - 07.01.12.00.00 
 

311 50.000,00 

Total 9376 
   

50.000,00 

9379 - 02.02.20.C0.00 Outros 311 50.000,00 

Total 9379 
   

50.000,00 

Total 311 
   

1.632.169,00 

9378 - 07.03.05.00.00 Bens do património Histórico artístico 351 47.985,00 
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Orçamento de Investimento da DGPC - 2015 

Projetos Rubricas Descrição 
Fonte 

financiamento 
Proposta 

Orçamento 

Total 351 
  

47.985,00 

07.03.05.00.00 Bens do património Histórico artístico 415 47.985,00 

Total 416 
  

47.985,00 

7256 
07.01.10.B0.B0 Outros 415 52.800,00 

Total 415 
  

52.800,00 

8195 - Requalificação da igreja 
de Santa Clara de santarém 

02.02.03.00.00 Conservação de bens 
351 

60.312,00 

02.02.20.C0.00 Outros 25.519,00 

Total 351 
  

85.831,00 

02.02.03.00.00 Conservação de bens 
417 

124.660,00 

02.02.20.C0.00 Outros 25.519,00 

Total 417 
  

150.179,00 

8276 - Rede de Mosteiros 
Património da Humanidade - 

Programação em rede na 
região Centro 

02.02.20.C0.00 Outros 415 124.720,00 

Total 415 
  

124.720,00 

8285 - Rede de Mosteiros 
Património da Humanidade - 

Produção de conteúdos e 
apetrechamento na região 

centro 

07.01.10.B0.B0 Outros 415 235.175,00 

Total 415 
  

235.175,00 

8299 - Rede de Mosteiros 
Património da Humanidade - 

Organização de encontros 
técnicos e científicos na região 

Centro 

02.02.16.00.00 Seminários, exposições e similares 415 16.760,00 

Total 415 
  

16.760,00 

6220 - Rota do Património 
Mundial 

02.02.20.C0.00 Outros 
415 

76.170,00 

07.03.05.00.00 Bens do património Histórico artístico 898.554,00 

Total 415 
  

974.724,00 

Total Global 

 
311 1.632.169,00 

 
351 133.816,00 

 
415 1.452.164,00 

 
417 150.179,00 

 
510 62.080,00 

 
540 978.320,00 

  
4.408.728,00 

 
 

Orçamento de Receita - DGPC - 2015 

Rubricas Designação 
Receita Prevista 

311 351 415 417 510 540 Total 

Orçamento 
Investimento         

06.03.01.00.00 DGPC 968.000 
     

968.000 

10.03.01.00.00 DGPC 664.169 
     

664.169 

06.03.05.00.00 DGPC 
 

85.831 
    

85.831 
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Orçamento de Receita - DGPC - 2015 

Rubricas Designação 
Receita Prevista 

311 351 415 417 510 540 Total 

10.03.06.00.00 DGPC 
 

47.985 
    

47.985 

06.09.01.00.00 
Fundos comunitários 

- correntes   
217.650 

   
217.650 

10.09.01.00.00 
Fundos comunitários 

- capital   
1.234.514 

   
1.234.514 

06.09.01.00.00 
Fundos comunitários 

- correntes    
150.179 

  
150.179 

06.02.01.00.00 
Bancos e outras 

Instituições     
62.080 

 
62.080 

06.03.07.57.66 Fundo Salvaguarda 
      

0 

06.05.01.00.00 Transf CMMafra 
     

200.000 200.000 

10.03.08.57.60 
Fundo Reabilitação 
Património Cultural      

778.320 778.320 

10.03.08.57.66 Fundo Salvaguarda 
      

0 

        
0 

  
1.632.169 133.816 1.452.164 150.179 62.080 978.320 4.408.728 
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III RECURSOS HUMANOS 
 
 
Unidade orgânica 

centros de 
competência ou de 

produto/área de 
actividades 

Cargos/carreiras/categorias 

Área de formação académica e/ou 
profissional 

Nº  postos 
de trab DG Sub DG Dir Serv Chf Div   TS 

Técn 
Inform 

Técn 
Rad Fot 

Coord AT AS 

Serviços Centrais 

Direção 1 3 
 

2 28 3 3 
 

15 5 

Direito/Arquitetura/Relações 
Internacionais/Turismo e 

Termalismo/História/Turismo/Antropol
ogia/Peritagem Arte-

Mobiliário/Arqueologia/Informática de 
Gestão/Engenharia de 

Informática/Informática/Design/12º 
Ano/Design Visual 

Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 1 3 0 2 28 3 3 0 15 5 
 

61 

Departamento de 
Bens Culturais   

1 2 59 
   

16 2 

História/Arquitetura/Arquitetura 
Paisagística/Tradução/Conservação e 

restauro/Geografia/Sociologia e 
Planeamento/Antropologia/História de 

Arte e Património/Engenharia 
Civil/Marketing/Direito/Artes 

Decorativas 
Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 0 0 1 2 59 0 0 0 16 2 
 

80 

Departamento de 
Museus, 

Conservação e 
Credenciação 

  
1 2 24 

 
1 

 
8 4 

Museologia e 
Património/Direito/História/Gestão de 

Recursos Humanos e Psicologia no 
Trabalho/Psicologia/Conservação e 

Restauro/Artes Decorativas/Biologia 
Ensino Básico / Secundário 

 



 PLANO DE ATIVIDADES 2015    

 
14 

Unidade orgânica 
centros de 

competência ou de 
produto/área de 

actividades 

Cargos/carreiras/categorias 

Área de formação académica e/ou 
profissional 

Nº  postos 
de trab DG Sub DG Dir Serv Chf Div   TS 

Técn 
Inform 

Técn 
Rad Fot 

Coord AT AS 

Subtotal 0 0 1 2 24 0 1 0 8 4 
 

40 

Departamento de 
Estudos, Projetos, 

Obras e 
Fiscalização 

  
1 1 32 

   
8 1 

História/Arquitetura/Conservação e 
Restauro/Designer/Botânica/Zoologia/E

ngenharia Civil/Engenharia 
Mecânica/Energia e Sistemas de 

Potência/Engenharia 
Eletrotécnica/Gestão Turística e 

Hoteleira 
Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 0 0 1 1 32 0 0 0 8 1 
 

43 

Departamento de 
Planeamento, 

Gestão e Controlo 
  

1 2 16 
  

1 23 9 

História/Estudos Europeus/Gestão de 
Recursos 

Humanos/Informática/Psicologia/Econo
mia/Psicopedagogia/Gestão e 

Administração Pública/Ciências 
Sociais/Contabilidade e Administração 

Pública/Contabilidade/Finanças 
Empresariais/Gestão de Empresas 

Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 0 0 1 2 16 0 0 1 23 9 
 

52 

Total Serviços 
Centrais 

1 3 4 9 159 3 4 1 70 21 0 276 

Serviços Dependentes 

Convento de Cristo 
 

 1 
 

4 
   

21 
 

História/Arquitetura/Gestão de 
Empresas/Conservação e Restauro 

Ensino Básico / Secundário 
 

Subtotal 
  

1 
 

4 
  

0 21 0 
 

26 

Mosteiro de 
Alcobaça  

 1 
 

4 
   

8 4 
História 

Ciências Humanas e Sociais / Línguas 
Ensino Básico / Secundário 
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Unidade orgânica 
centros de 

competência ou de 
produto/área de 

actividades 

Cargos/carreiras/categorias 

Área de formação académica e/ou 
profissional 

Nº  postos 
de trab DG Sub DG Dir Serv Chf Div   TS 

Técn 
Inform 

Técn 
Rad Fot 

Coord AT AS 

Subtotal 
  

1 
 

4 
  

0 8 4 
 

17 

Mosteiro dos 
Jerónimos / Torre 

de Belém 
 

 1 
 

5 
   

39 4 

História 
 

História História de 
Arte/Línguas/Filologia 

Românica/Ciências Sociais e 
Humanas/Artes 

Plásticas/Antropologia/Direito/Geografi
a/Artes Decorativas 

 

Ensino Básico / Secundário 
 

  Subtotal 
  

1 
 

5 
   

39 4 
 

49 

Mosteiro da 
Batalha  

 1 
 

2 
   

9 2 
História 

História/Tradução 
Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

1 
 

2 
  

0 9 2 
 

14 

Panteão Nacional 
 

 
 

1 1 
   

6 
 

Arte e Conservação 
Linguas / Arte e Conservação 
Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
   

1 1 
   

6 0 
 

8 

Museu do Chiado / 
Museu Nacional de 

Arte 
Contemporânea / 
Casa-Museu Dr. 

Anastácio 
Gonçalves 

 
 1 

 
11 

   
19 5 

História 
Humanidades/Museologia/Conservação 

e Restauro/Ciências Sociais e 
Políticas/Ciências da 

Educação/Arquitetura/Artes 
Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão

/Economia/Direito 
Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

1 0 11 
   

19 5 
 

36 
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Unidade orgânica 
centros de 

competência ou de 
produto/área de 

actividades 

Cargos/carreiras/categorias 

Área de formação académica e/ou 
profissional 

Nº  postos 
de trab DG Sub DG Dir Serv Chf Div   TS 

Técn 
Inform 

Técn 
Rad Fot 

Coord AT AS 

Museu Nacional de 
Etnologia / Museu 

de Arte Popular 
 

 1 
 

4 
   

13 2 

Humanidades/Museologia/Conservação 
e Restauro/Ciências Sociais e 

Políticas/Ciências da 
Educação/Arquitetura/Artes 

Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão
/Economia/Direito 

Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

1 0 4 
   

13 2 
 

20 

Museu Grão Vasco 
 

 
 

1 4 
   

9 2 

Humanidades/Museologia/Conservação 
e Restauro/Ciências Sociais e 

Políticas/Ciências da 
Educação/Arquitetura/Artes 

Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão
/Economia/Direito 

Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

0 1 4 
   

9 2 
 

16 

Museu 
Monográfico de 

Conimbriga 
 

 
 

1 4 
   

20 8 

Humanidades/Museologia/Conservação 
e Restauro/Ciências Sociais e 

Políticas/Ciências da 
Educação/Arquitetura/Artes 

Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão
/Economia/Direito 

Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

0 1 4 
   

20 8 
 

33 

Museu da Música 
 

 
 

1 2 
   

7 
 

Humanidades/Museologia/Conservação 
e Restauro/Ciências Sociais e 

Políticas/Ciências da 
Educação/Arquitetura/Artes 

Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão
/Economia/Direito 

Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

0 1 2 
   

7 0 
 

10 
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Unidade orgânica 
centros de 

competência ou de 
produto/área de 

actividades 

Cargos/carreiras/categorias 

Área de formação académica e/ou 
profissional 

Nº  postos 
de trab DG Sub DG Dir Serv Chf Div   TS 

Técn 
Inform 

Técn 
Rad Fot 

Coord AT AS 

Museu Nacional de 
Arqueologia  

 1 
 

13 
  

1 19 2 

Humanidades/Museologia/Conservação 
e Restauro/Ciências Sociais e 

Políticas/Ciências da 
Educação/Arquitetura/Artes 

Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão
/Economia/Direito/ História 
Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

1 0 13 
  

1 19 2 
 

36 

Museu Nacional de 
Arte Antiga  

1 
  

17 1 
  

38 6 

História de arte 
Humanidades/Museologia/Conservação 

e Restauro/Ciências Sociais e 
Políticas/Ciências da 

Educação/Arquitetura/Artes 
Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão

/Economia/Direito 
Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
 

1 
 

0 17 1 
  

38 6 
 

63 

Museu Nacional do 
Azulejo  

 1 
 

9 
   

17 
 

Humanidades/Museologia/Conservação 
e Restauro/Ciências Sociais e 

Políticas/Ciências da 
Educação/Arquitetura/Artes 

Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão
/Economia/Direito 

Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

1 0 9 
   

17 0 
 

27 

Museu Nacional 
dos Coches  

 1 
 

10 
   

21 2 

Humanidades/Museologia/Conservação 
e Restauro/Ciências Sociais e 

Políticas/Ciências da 
Educação/Arquitetura/Artes 

Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão
/Economia/Direito 

Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

1 0 10 
   

21 2 
 

34 



 PLANO DE ATIVIDADES 2015    

 
18 

Unidade orgânica 
centros de 

competência ou de 
produto/área de 

actividades 

Cargos/carreiras/categorias 

Área de formação académica e/ou 
profissional 

Nº  postos 
de trab DG Sub DG Dir Serv Chf Div   TS 

Técn 
Inform 

Técn 
Rad Fot 

Coord AT AS 

Museu Nacional de 
Machado de Castro  

 1 
 

5 
   

23 3 

Humanidades/Museologia/Conservação 
e Restauro/Ciências Sociais e 

Políticas/Ciências da 
Educação/Arquitetura/Artes 

Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão
/Economia/Direito 

Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

1 0 5 
   

23 3 
 

32 

Museu Nacional de 
Soares dos Reis  

 1 
 

11 
   

22 4 

Humanidades/Museologia/Conservação 
e Restauro/Ciências Sociais e 

Políticas/Ciências da 
Educação/Arquitetura/Artes 

Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão
/Economia/Direito 

Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

1 0 11 
   

22 4 
 

38 

Museu Nacional do 
Teatro  

 1 
 

6 
   

10 2 

Humanidades/Museologia/Conservação 
e Restauro/Ciências Sociais e 

Políticas/Ciências da 
Educação/Arquitetura/Artes 

Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão
/Economia/Direito 

Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

1 0 6 
   

10 2 
 

19 

Museu Nacional do 
Traje  

 1 
 

9 
   

15 4 

Humanidades/Museologia/Conservação 
e Restauro/Ciências Sociais e 

Políticas/Ciências da 
Educação/Arquitetura/Artes 

Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão
/Economia/Direito 

Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

1 0 9 
   

15 4 
 

29 
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Unidade orgânica 
centros de 

competência ou de 
produto/área de 

actividades 

Cargos/carreiras/categorias 

Área de formação académica e/ou 
profissional 

Nº  postos 
de trab DG Sub DG Dir Serv Chf Div   TS 

Técn 
Inform 

Técn 
Rad Fot 

Coord AT AS 

Palácio Nacional da 
Ajuda  

 1 
 

17 
   

17 4 

Humanidades/Museologia/Conservação 
e Restauro/Ciências Sociais e 

Políticas/Ciências da 
Educação/Arquitetura/Artes 

Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão
/Economia/Direito 

Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

1 0 17 
   

17 4 
 

39 

Palácio Nacional de 
Mafra  

 1 
 

6 
   

20 6 

Humanidades/Museologia/Conservação 
e Restauro/Ciências Sociais e 

Políticas/Ciências da 
Educação/Arquitetura/Artes 

Plásticas/Escultura/Engenharias/Gestão
/Economia/Direito 

Ensino Básico / Secundário 

 

Subtotal 
  

1 0 6 
   

20 6 
 

33 

             Subtotal Serviços 
Dependentes 

0 1 15 4 144 1 0 1 353 60 
 

579 

             Totais Gerais 1 4 20 13 303 4 4 2 423 81 
 

855 
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IV PLANOS DE ATIVIDADES 
 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DIREÇÃO 

Conferência Internacional  
Reunião de peritos em património arquitetónico e 

museologia  

Contribuir para a 
partilha de 

conhecimento e de 
experiências 

12.000 € OF  

Apoio a Projetos Transversais  
Patrocínio de parcerias entre projetos desenvolvidos 

pelos serviços dependentes 
Fomentar parcerias 

entre serviços 
20.000 € OF  

 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos 
Pluri
anua

l 

Abertura do concurso, apreciação de candidaturas e 
publicitação dos projetos vencedores 

        

Edições no âmbito da DPIMI 
Pluri
anua

l 

Edição do "Guia para Inventário do Património 
Imaterial"; b) Edição de um livro sobre o inventário do 
património classificado de Norte Júnior (preparação 
de conteúdos). 

a) 1 edição; b) 
preparação de edição e 

edição.  
9.225,00 € PIDDAC 

a) e b) , articulação 
com a INCM. 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Manutenção e atualização dos sistemas de 
informação de inventário. 

Anu
al 

 Colocar o módulo de património integrado online; b) 
colocar o campo "Descrições" do painel Descrições do 
módulo de Inventário online, como complemento do 
campo de descrição geral; c) atualizações nos sitemas 
Matriz. 

  1.230,00 € OF a) e b) . c)? 

Centro Nacional de Arqueologia Náutica e 
Subaquática: Aquisição de equipamento 

Anu
al 

Equipamento de mergulho completo para  realização 
de trabalhos arqueológicos 

  3.075,00 € OF   

Anu
al 

Equipamento de Trabalhos Arqueológicos : Câmara 
Fotográfica 

  1.230,00 € OF   



 PLANO DE ATIVIDADES 2015    

 
21 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 

CNANS: formação 

Anu
al 

Carta de marinheiro: 2 técnicos 
Formação de dois 

técnicos 
922,50 € OF   

  
Carta de condução para reboque de embarcações – 
categoria B+E 

Formação de um 
técnico 

246,00 € OF   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

Laboratório de Conservação e Restauro do 
CNANS 

Anu
al 

Aquisição de câmara de secagem para artefactos em 
madeira para finalização de intervenções de 
conservação de madeiras arqueológicas 

Aquisição do bem 18.450,00 € OF   

Anu
al 

Aquisição de titulador - equipamento para análise de 
soluções no âmbito da monitorização do tratamento 
de artefactos 

Aquisição do bem 4.920,00 € OF   

Anu
al 

Aquisição de sistemas de recirculação para 
impregnação com PEG (polietilenoglicol) 

Aquisição do bem 12.300,00 € OF   

Anu
al 

Aquisição de PEG para impregnação das pirogas 3, 4 e 
5 do rio Lima 

Aquisição do bem 49.200,00 € OF   

Pluri
anua

l 

Transporte especializado de artefactos em madeira, 
para a sua secagem em laboratório no estrangeiro 

Aquisição de serviços 9.225,00 € OF   

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

Projeto “O ARQUIVO LEISNER -Instituto 
Arqueológico Alemão: o acervo epistolar”: 

2014
-

2015 

Apresentação pública, em articulação com o Museu 
Nacional de Arqueologia, do espólio epistolaráguarda 
da DGPC e  alvo de tratamento no projeto em 
referência 

      

Ação em 
articulação com o 

Museu Nacional de 
Arqueologia - 
orçamentada 

naquele centro de 
custos 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

Projeto “O ARQUIVO LEISNER -Instituto 
Arqueológico Alemão: o acervo epistolar”: 

2015 
Preparação e realização de um colóquio temático, no 
âmbito da exposição supramencionada 

Realização do encontro       

Organização da Assembleia Geral do 
Conselho Europeu de Arqueólogos (EAC) e 
respetivo Simpósio científico anual. 

2015 
- 

Mar
ço 

Preparação e realização do evento  Realização do encontro     

Este encontro 
prevê a obtenção 

de subsídios e 
parcerias com 
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entidades terceiras 

Encontro de Gestores do Património 
Mundial em Portugal 

2015 
- 

Abril 
Balanço e conclusão dos Relatórios Periódicos Realização do encontro       

DEPARTAMENTO DOS BENS CULTURAIS 

Programas de cooperação cultural 
internacional 

Pluri
anua

l 

Participar na preparação e execução de acordos 
culturais 
no domínio das atribuições da DGPC, em articulação 
com o Gabinete de Estratégia, Planeamento e 
Avaliação 
Culturais (GEPAC), no caso de acordos internacionais. 

      

Esta ação depende 
das solicitações 

externas [GEPAC], 
não sendo possível 
o estabelecimento 

de indicadores 
numéricos 

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

Análise de Pedidos de Autorização de 
Trabalhos Arqueológicos (PATA) 

Pluri
anua

l 

Propor a autorização da realização dos trabalhos 
arqueológicos no subsolo ou no meio aquático 

 Esta ação depende das 
solicitações externas 
não sendo, possível o 
estabelecimento de 

indicadores numéricos 

    

Ação partilhada 
com as DRC, com 
despacho final da 

DGPC.  

Análise de Relatórios de Trabalhos 
Arqueológicos  

Pluri
anua

l 

Propor a aprovação dos relatórios de trabalhos 
arqueológicos no subsolo na  

 Esta ação depende das 
solicitações externas 
não sendo, possível o 
estabelecimento de 

indicadores numéricos 

    

Ação partilhada 
com as DRC, com 
despacho final da 

DGPC.  

Análise dos relatórios de antropologia 
biológica realizados no âmbito de 
intervenções arqueológicas  

Pluri
anua

l 

Propor a aprovação dos relatórios de trabalhos 
arqueológicos no subsolo na área da DGPC e DRC 
Algarve. 

        

Inspeções no âmbito da fiscalização e 
acompanhamento da atividade 
arqueológica 

Pluri
anua

l 

Fiscalizar tecnicamente e acompanhar a realização 
dos trabalhos arqueológicos no subsolo ou no meio 
aquático 

 Esta ação depende das 
solicitações externas 
não sendo, possível o 
estabelecimento de 

indicadores numéricos 

    

Ação partilhada 
com as DRC, com 
despacho final da 

DGPC.  

Monitorização de sítios arqueológicos Pluri Propor a autorização, fiscalizar tecnicamente e  Esta ação depende das     Ação partilhada 
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anua
l 

acompanhar a realização dos trabalhos arqueológicos 
no subsolo ou no meio aquático e submeter a 
aprovação os respetivos relatórios 

solicitações externas 
não sendo, possível o 
estabelecimento de 

indicadores numéricos 

com as DRC, com 
despacho final da 

DGPC.  

Emissão de pareceres e participação em 
comissões de acompanhamento no âmbito 
de Instrumentos de Gestão Territorial 

Pluri
anua

l 

Participar, nos termos da lei, na elaboração dos 
instrumentos 
de gestão territorial, salvo na elaboração dos 
planos diretores municipais nas circunscrições 
territoriais 
das DRC 

Esta ação depende das 
solicitações externas 

não sendo do possível o 
estabelecimento de 

indicadores numéricos  

    
 

Projetos de Investigação Plurianual em 
Arqueologia 

Pluri
anua

l 

Novo programa de avaliação técnica e científica de 
projetos de investigação não financiados pela DGPC 

 Esta ação depende dos 
projetos submetidos 
pelos investigadores, 
não sendo possível o 
estabelecimento de 

indicadores 

    

Ação desenvolvida 
em articulação 

com as DRC e com 
o LARC; numéricos 

Desenvolver ações de inventariação estudo 
e salvaguarda no âmbito da arqueologia 
náutica e subaquática 

Pluri
anua

l 

 Promover a salvaguarda, estudo e valorização dos 
bens arqueológicos náuticos e subaquáticos, móveis e 
imóveis, classificados ou em vias de classificação, bem 
como os não classificados, situados ou não em 
reservas arqueológicas de proteção, designadamente 
através de ações e programas a desenvolver por 
imperativos de emergência, de ordem preventiva e de 
acompanhamento, ou com vista à verificação, 
caracterização e avaliação de descobertas fortuitas, 
oficialmente declaradas ou não, ou ainda através de 
projetos fundamentados no seu manifesto e 
prioritário interesse para o avanço dos 
conhecimentos sobre o património cultural náutico e 
subaquático 

        

Gestão dos processos relacionados com a 
utilização de detetores de metais  

Pluri
anua

l 
  

 Esta ação depende das 
solicitações externas 

não sendo do possível o 
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estabelecimento de 
indicadores numéricos 

Apoio e promoção do ensino, investigação 
e divulgação da Arqueologia Subaquática e 
dos trabalhos realizados pelos elementos 
do CNANS/DGPC 

Pluri
anua

l 

 Promover a participação em ações de formação e de 
divulgação relacionadas com o Património Cultural 
Subaquático; Promoção, educação e sensibilização 
patrimonial de públicos, na área do património 
cultural subaquático (junto do grande público, em 
encontros científicos nacionais e internacionais e em 
publicações da especialidade);  Promoção da 
institucionalização da arqueologia náutica e 
subaquática, em organismos públicos (autarquias, 
museus, universidades) e privados (associações), 
permitindo uma partilha efectiva e regulada das 
responsabilidades do Estado e cívicas nesta área do 
Património; Fomentar os protocolos visando o 
registo, estudo e divulgação do espólio à guarda do 
CNANS; Colaboração em projetos internacionais, 
sempre que esteja em causa património náutico e 
subaquático português; Acolhimento de 
investigadores no âmbito do estudo do património 
cultural subaquático 

        

Desenvolver ações de monitorização e 
conservação e restauro do espólio à guarda 
do CNANS/DGPC 

Pluri
anua

l 

Promover ações de conservação, restauro e 
monitorização de espólio arqueológico recolhido em 
meio húmido ou subaquático, em articulação com o 
DMCC. 

        

Carta Arqueológica de Portugal – Inventário 
do Património Cultural Náutico e 
Subaquático 

Pluri
anua

l 

Introdução, atualização dos sítios e da atividades 
arqueológica relacionada com o Património Náutico e 
Subaquático Tratamento técnico-arquivístico de 
processos, das fichas da carta arqueológica e da 
documentação gráfica e audiovisual 

        

Manutenção equipamento do laboratório 
de Conservação & Restauro do CNANS:  
bombas de recirculação 

Pluri
anua

l 

Manutenção de 4 bombas para tanques de 
impregnação de madeiras arqueológicas 

  2.460,00 € OF   



 PLANO DE ATIVIDADES 2015    

 
25 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 

Desenvolvimento de ações de 
inventariação, estudo e salvaguarda do 
espólio arqueológico subaquático à guarda 
do CNANS/DGPC 

Pluri
anua

l 

Gestão e inventário do espólio; Orientação e 
integração de estagiários e voluntários nos trabalhos 
desenvolvidos no CNANS/DGPC 

        

Cedência de equipamentos: Empréstimo de 
equipamentos de mergulho, náuticos e de 
trabalho arqueológico 

Pluri
anua

l 

Empréstimo de equipamentos de mergulho, náuticos 
e de trabalho arqueológico, no âmbito de projetos de 
investigação e ao abrigo de protocolos celebrados 
com a DGPC; Gestão, manutenção e inventário dos 
equipamentos afetos ao CNANS/ DGPC 

        

CNANS: Manutenção de embarcações 
Pluri
anua

l 

Manutenção de equipamentos 
  2.091,00 € OF   

CNANS: Manutenção de equipamentos de 
mergulho 

Pluri
anua

l 

Manutenção de equipamentos 
  615,00 € OF   

CNANS: Manutenção de equipamentos de 
náutica 

Pluri
anua

l 

Manutenção de equipamentos 
  1.230,00 € OF   

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

Pluri
anua

l 
          

Unidade de Coordenação dos Estudos de Impacte Ambiental 

Análise no âmbito de Avaliações de 
Impacte Ambiental 

Pluri
anua

l 

Participar, nos termos da lei, nos procedimentos de 
avaliação de impacte ambiental  

Esta ação depende das 
solicitações externas 

não sendo do possível o 
estabelecimento de 

indicadores numéricos  

    
 

Colaboração no âmbito da elaboração de 
instrumentos de Gestão territorial 

Pluri
anua

l 

Participar, nos termos da lei, nos procedimentos de 
avaliação de impacte ambiental  

Esta ação depende das 
solicitações externas 

não sendo do possível o 
estabelecimento de 

indicadores numéricos   

    
 

Pareceres sobre normativos e Anu Estudar e propor a definição de normas a que deve Revisão do documento       
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procedimentos relativos ao Património 
Cultural e específicamente à Avaliação de 
Impacte Ambiental: Revisão da circular dos 
«Termos de Referência dos EIA's» 

al obedecer o impacte arqueológico de obras, públicas 
ou privadas, em meio terrestre ou subaquático, que 
envolvam remoção ou revolvimento substancial de 
terras 

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 

Pluri
anua

l 
          

Sector de Informação Arqueológica             
Depósito e incorporação de espólio 
arqueológicos - diagnóstico da localização 
(2º fase) e procedimentos de 
depósito/incorporação 

Anu
al 

Atualização da localização dos espólios osteológicos 
na base de dados Endovélico, através dos relatórios e 
dos dados obtidos com a realização dos inquéritos 
aos arqueólogos e antropólogos 

        

 Acompanhamento técnico dos 
procedimentos de incorporação de bens 
arqueológicos 

Pluri
anua

l 
        

Propostas de classificação dos bens 
arqueológicos móveis identificados em 
trabalhos arqueológicos, ou achados 
fortuitos; 

Pluri
anua

l 
    

    
Ação articulada 

com a DPIMI  

Acompanhamento dos pedidos de 
expedição/exportação de bens 
arqueológicos.  

Pluri
anua

l 
        

Ação articulada 
com a DPIMI e 
com o DMCC 

Desenvolver ações de inventariação, 
estudo e salvaguarda do espólio 
arqueológico subaquático 

Pluri
anua

l 
          

Manutenção do Portal do Arqueólogo (PA) 
Pluri
anua

l 

Implementação da submissão dos formulários dos 
PIPA - Projetos de Investigação Plurianuais de 
Arqueologia 

        

Produção de cartografia e 
georreferenciação do património 
arquitetónico e arqueológico 

Pluri
anua

l 
Atualização de atlas do património imóvel classificado       

Ação articulada 
com a DPIMI 
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Elaboração de Protocolo com a 
Universidade Nova de Lisboa para 
integração de estagiário para a 
inventariação de património arqueológico;  

Anu
al 

    

    

  
Atualização  do Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) relativamente ao 
Património Arqueológico 

Pluri
anua

l 
          

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

Pluri
anua

l 

Promover a atualização e divulgação da Carta 
Arqueológica de Portugal 

        

Incrementação do Arquivo 
Digital/Repositório dos Relatórios de 
Trabalhos Arqueológicos  

Pluri
anua

l 

Recolha e digitalização dos relatórios de trabalhos 
arqueológicos visando a sua disponibilização on-line 

        

Carregamento de dados nos relatórios de 
vestígios biológicos humanos e arqueologia 
funerária – módulo Bio-antropologia; 

Pluri
anua

l 

Otimização e desenvolvimento dos campos 
relacionados com o módulo de Bio-antropologia; 
Revisão da terminologia e conceitos utilizados na base 
de dados no módulo Bio-antropologia, com 
apresentação dos resultados em colóquio específico e 
publicação em artigo autónomo 

        

Projeto “O ARQUIVO LEISNER -Instituto 
Arqueológico Alemão: o acervo epistolar”: 

Anu
al 

Publicação dos resultados do projeto em revista da 
especialidade; 

        

Projeto “O ARQUIVO LEISNER -Instituto 
Arqueológico Alemão: o acervo epistolar”: 

Anu
al 

Ligação das publicações mencionadas no acervo 
epistolar à base de dados da Biblioteca de 
Arqueologia da DGPC (2014-2015); Ligação dos sítios 
arqueológicos mencionados no acervo epistolar aos 
sítios arqueológicos inventariados na base de dados 
Endovélico da DGPC (2014-2015);     Inquérito sobre a 
existência e estado de conservação de acervos 
documentais coevos do arquivo Leisner para 
integração dos dados no artigo;   Catalogação, 
indexação, digitalização e atribuição de endereço 
eletrónico das cartas recentemente identificadas no 
fundo geral do Arquivo Leisner, a fim de poderem ser 
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disponibilizadas on-line através da biblionet.  

Participação e desenvolvimento com a 
Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa do Consorcio “European Megaliths: 
Tangible Identities (MEGA-ID)” ao 
programa JPI - Heritage Plus.  

Pluri
anua

l 

O projeto concentra-se na abordagem comparativa da 
dinâmica da paisagem megalítica usando ferramentas 
de SIG, análise geológica e as experiências 
contemporâneas das comunidades locais.  Pretende-
se que este projeto permita formar uma base para o 
planeamento de uma estratégia de valorização 
sustentada, em estreita coordenação com os vários 
atores envolvidos: o património agentes, 
investigadores, universidades, autoridades locais e 
promotores turísticos. 

        

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

Coordenar os procedimentos de 
licenciamento e autorização de realização 
de obras em bens culturais classificados 
instruídos pelas Direções Regionais de 
Cultura (DRC) 

Pluri
anua

l 

Emitir parecer sobre os procedimentos de 
licenciamento 

 Esta ação depende das 
solicitações externas 
não sendo do possível o 
estabelecimento de 
indicadores numéricos  

    

Ação partilhada 
com as DRC, com 
despacho final da 

DGPC.  

Coordenar os procedimentos de 
licenciamento e autorização de realização 
de obras em ZP e ZEP de bens culturais 
classificados ou em vias de classificação 
afetos à DGPC, instruídos pelas Direções 
Regionais de Cultura (DRC) 

Pluri
anua

l 

Emitir parecer sobre os procedimentos de 
licenciamento 

 Esta ação depende das 
solicitações externas 
não sendo do possível o 
estabelecimento de 
indicadores numéricos  

    

Ação partilhada 
com as DRC, com 
despacho final da 

DGPC.  

Análise de processos de salvaguarda de 
intervenções em património classificado ou 
em vias de classificação e respetivas ZP e 
ZEP, na circunscrição territorial da NUTS II 
de Lisboa e Vale do Tejo 

Pluri
anua

l 

Emitir parecer sobre os procedimentos de 
licenciamento 

 Esta ação depende das 
solicitações externas 
não sendo do possível o 
estabelecimento de 
indicadores numéricos  

     

Análise de processos de ocupação de 
espaço público e de publicidade na 
circunscrição territorial da NUTS II de 
Lisboa e Vale do Tejo  

Pluri
anua

l 

Emitir parecer sobre os procedimentos de 
licenciamento 

 Esta ação depende das 
solicitações externas 
não sendo do possível o 
estabelecimento de 
indicadores numéricos  
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Análise de processos sobre planos de 
pormenor de iniciativa pública ou privada 
no âmbito do ordenamento do terrítório , 
do ambiente e do planeamento urbanístico 

Pluri
anua

l 

Emitir parecer sobre planos de pormenor de iniciativa 
pública ou privada 

        

Acompanhar e promover a elaboração de 
planos de pormenor de salvaguarda e a sua 
articulação com os demais instrumentos de 
gestão territorial 

Pluri
anua

l 

Acompanhar e promover a elaboração de planos de 
pormenor de salvaguarda e a sua articulação com os 
demais instrumentos de gestão territorial 

        

Acompanhamento de processos de obras e 
de diferentes intervenções 

Pluri
anua

l 
  

  
      

Emissão de Certidões de Direitos de 
Preferência,  Benefícios Fiscais e 
Certificação Energética 

Pluri
anua

l 

Pronunciar -se sobre o exercício do direito de 
preferência por parte do Estado sobre bens imóveis 
classificados ou em vias de classificação, bem como 
dos situados nas zonas de proteção localizadas na 
circunscrição territorial da NUTS II de Lisboa e Vale do 
Tejo 

Esta ação depende das 
solicitações externas 

não sendo do possível o 
estabelecimento de 

indicadores numéricos   

    
 

Divisão de Património Imóvel, Móvel e Imaterial       

Unidade de Coordenação das Classificações de património imóvel       

Propor e promover a classificação de bens 
culturais imóveis e a conversão de 
anteriores formas de proteção. 

Pluri
anua

l 

Tramitação dos processos de classificação de âmbito 
nacional de bens imóveis (fases de abertura, 
instrução e decisão). 

 Esta ação depende das 
solicitações externas 

não sendo do possível o 
estabelecimento de 

indicadores numéricos  

    

Ação partilhada 
com as DRC, com 
despacho final da 

DGPC.  

Propor e promover a definição de ZEP e a 
conversão de anteriores formas de 
proteção. 

Pluri
anua

l 
Tramitação dos processos relativos à fixação de ZEP.  

Esta ação depende das 
solicitações externas 

não sendo do possível o 
estabelecimento de 

indicadores numéricos   

    

Ação partilhada 
com as DRC, com 
despacho final da 

DGPC.  

Verificar os procedimentos nas restantes 
circuncrições territoriais do continente . 

Pluri
anua

l 

Verificação das propostas elaboradas pelas DRC e 
pela SPAA do CNC - classificação e ZEP. 

        

Atualizar o inventário nas componentes Pluri Atualização e criação de fichas de inventário no que         
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inerentes à UCC. anua
l 

refere à alteração da proteção dos imóveis - abertura 
e classificação de ZEP. 

Inventário do património imóvel - Ulisses  

Desenvolver, organizar e manter atualizado 
o Inventário Geral do Património Cultural 
no âmbito das competências da DGPC, bem 
como dos inventários já existentes, 
procurando ampliar as potencialidades do 
sistema Ulisses e manter atualizado o 
sistema georeferenciado, nomeadamente 
através de protocolos com outras 
entidades, como as Câmaras Municipais ou 
com Universidades ou ainda com outras 
instituições. 

Pluri
anua

l 

Atualização e correção da informação referente aos 
imóveis classificados como de Interesse Municipal, a 
nível de todos os campos, bem como da receção de 
informação solicitada para atualizar os dados 
georeferenciados referentes a estes municípios; b) 
Contatar com cerca de 90  câmaras municipais para 
estabelecer o protocolo no âmbito da atualização e 
correção da informação referente aos imóveis 
classificados como de Interesse Municipal, bem como 
da receção de informações para atualizar os dados 
georeferenciados referentes a estes municípios; c) 
conclusão da atualização do inventário referente à 
rúbrica "Autor", neste caso relativo ao arquiteto 
Norte Júnior, quer no que concerne aos imóveis 
classificados quer aos que se encontram integrados 
em áreas protegidas ou ZEP, no âmbito do protocolo 
estabelecido com a Universidade Autónoma de 
Lisboa; d) estabelecer outros protocolos que possam 
ampliar a possibilidade de atualizar o inventário Geral 
do Património Cultural; e) atualizar a informação 
referente ao universo dos bens arqueológicos 
classificados e em vias de classificação; f) atualização 
do módulo MGFOTO do sistema ULISSES g) Produção 
de investigação; . 

a) Esta atualização e 
correção decorre do 
contato feito com 98 
Câmaras Municipais a 

desenvolver no segundo 
semestre de 2014; b) 
contatar 90 câmaras 

municipais para 
assinatura de protocolo; 

c) atualização de 48 
fichas de inventário em 
todos os seus campos 

com recurso a 
investigação e 

atualização 
bibliográfica; d) 
assinatura de 1 

protocolo; e) 200 f) 
1400 fotos. 

      

Assegurar a divulgação das atualizações do 
inventário na página da DGPC 

Pluri
anua

l 

Criação de uma rota patrimonial associada à obra 
classificada ou inserida em áreas de proteção do 
arquiteto Norte Júnior.  

48 textos mais fotos 
associadas. 

      

Inventário do património móvel - MatrizNet  
Digitalização e publicação de registos 
patrimoniais geridos em sistemas e 

Pluri
anua

a) atualização do número de registos - normalização 
de termos e de categorias, criação de acesso a novos 

Número de registos - 
700  
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informação / apoio técnico e normalização 
e harmonização de informação - Matriz Net 
e MatrizPix 

l utilizadores. 

Inventário do património imaterial - PCI 

Realizar a inventariação sistemática e 
atualizada dos bens que integram o 
património cultural imaterial, submetendo 
superiormente o registo patrimonial de 
inventário dos bens imateriais objeto de 
proteção legal, nomeadamente através de 
protocolos com outras entidades. 

Pluri
anua

l 

a) Assegurar a análise crítica, a emissão de parecer e a 
instrução de novos procedimentos de inventariação 
de património imaterial, nas suas diversas 
componentes; b) prestar apoio técnico a entidades 
terceiras no âmbito do inventário do património 
imaterial; c) realizar no âmbito do protocolo 
desenvolvido com a Associação Cultural e Museu do 
Cavaquinho.PT o levantamento dos construtores de 
cavaquinho e práticas de construção ao nível do 
território nacional; d) prestar apoio técnico e validar 
fichas inseridas na "Base de dados Kit de Recolha do 
Património Imaterial", no âmbito do protocolo com a 
Direção Geral de Educação;  

a) nº de instrução de 
novos procedimentos 

de classificação - 15 ; b) 
nº de apoios técnicos 

30; c) nº de registos - 15 
d) nº de registos - 25 

      

Ações de formação no âmbito da RPM e em 
articulação com as DRC e ações de 
formação junto das escolas. 

Pluri
anua

l 

Formar e divulgar para a salvaguarda do património 
imaterial. 

Nº de ações de 
formação e de 

sensibilização - 8 
    

Ação articulada 
com o DMCC 

Assegurar a participação da DGPC no grupo 
de trabalho da Comissão Nacional da 
Unesco e da Dieta Mediterrânea e 
promover a articulação entre a DGPC e as 
ONG acreditadas pela UNESCO para a 
salvaguarda do PCI. 

Pluri
anua

l 

Acompanhar as reuniões no âmbito das competências 
da DGPC em matéria da salvaguarda e registo do 
Património Imaterial. 

Nº de reuniões previstas 
- 30  

      

Circulação de bens culturais  

Pronunciar-se sobre pedidos de expedição 
e exportação temporária de bens culturais 
móveis, nos termos da lei. 

Pluri
anua

l 

Emissão de parecer sobre pedidos de expedição e 
exportação temporária de bens culturais móveis. 

Nº de pareceres - 300 / 
Nº de bens analisados - 

2000 
 

  
 

Pronunciar-se sobre pedidos de expedição 
e exportação definitiva de bens culturais 
móveis, nos termos da lei. 

Pluri
anua

l 

Emissão de parecer sobre pedidos de expedição e 
exportação definitiva de bens culturais móveis. 

Nº de pareceres - 120 / 
Nº de bens analisados - 

2000 

Esta ação 
depende das 
solicitações 
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externas não 
sendo do 
possível o 

estabelecime
nto de 

indicadores 
numéricos   

Constituição de base de dados em excell 
relativa à circulação de bens culturais. 

Pluri
anua

l 

Registo sistemático de todos os pedidos de expedição 
ou exportação submetidos à DGPC, de acordo com os 
campos mais relevantes para um controle dos bens 
que circulam em Portugal.  

Nº previsto de bens - 
4000 

      

Articulação com os grupos de trabalho no 
âmbito de circulação de bens culturais 
(tráfico ilícito, restituição). 

Pluri
anua

l 

Acompanhar as reuniões no âmbito das competências 
da DGPC em matéria de circulação de bens culturais. 

        

Classificação de bens móveis.               
Instruir processos de classificação de bens 
culturais móveis e pronunciar-se sobre as 
propostas de classificação ou de 
inventariação de bens culturais móveis que 
não integrem o acervo dos museus e 
serviços dependentes da DGPC. 

Pluri
anua

l 

Tramitação dos processos de classificação de âmbito 
nacional de bens móveis (fases de abertura, instrução 
e decisão), bem como assegurar a análise crítica, a 
emissão de pareceres referentes ao património 
móvel..  

Nº de pareceres / 
classificações - 10 

      

Conversão de formas de proteção legal de bens móveis 

Propor a conversão de anteriores formas 
de proteção de bens culturais móveis, nos 
termos da lei.  

Pluri
anua

l 

Elaboração de diagnóstico do trabalho desenvolvido 
no âmbito de conversão dos bens móveis sujeitos a 
proteção legal e definição de uma estratégia de 
implementação. 

        

Apoio Jurídico              

Apoio a todas as áreas relacionadas com as 
atribuições da DPIMI, nomeadamente com 
todos os procedimentos referentes ao 
património móvel, bem como elaboração 
de pareceres jurídicos no âmbito das 
atribuições referenciadas e na elaboração 

Pluri
anua

l 

Apoio a todas as áreas relacionadas com as 
atribuições da DPIMI, nomeadamente com todos os 
procedimentos referentes ao património móvel,  bem 
como elaboração de pareceres jurídicos no âmbito 
das atribuições referenciadas e na elaboração de 
diplomas legais, designadamente de regulamentação 

  

Esta ação 
depende das 
solicitações 

externas não 
sendo do 
possível o 
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de diplomas legais.  da Lei de Bases do Património Cultural no que 
concerne aos bens móveis. 

estabelecime
nto de 

indicadores 
numéricos   

 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

Estágios de profissionais de museus 
portugueses (ou dos serviços centrais) em 
museus estatais de Espanha e de 
profissionais de museus espanhóis (ou dos 
serviços centrais) em museus da DGPC 

anua
l 

No âmbito de um protocolo assinado entre a DGPC e 
a sua congénere espanhola, realizar-se-ão estágios de 

média duração, com reciprocidade. Cada uma das 
partes terá de suportar as despesas de deslocação e 

ajudas de custo dos profissionais do seu país. 

Envio de dois 
profissionais de museus 

portugueses para 
estágio em Espanha. 
Acolhimento de dois 

profissionais de museus 
espanhóis em Portugal 

8.000,00 € OF   

Edição dos resultados do Estudo de 
Públicos de Museus Nacionais 

anua
l 

Trabalhos prévios à publicação dos resultados do 
Estudo de Públicos de Museus Nacionais que 
decorrerá entre 2014 e 2015 

Elaboração de textos; 
design gráfico (edição 

em 2016) 
3.000,00 € OF   

Edição do Roteiro dos Museus da RPM 
2015 

anua
l 

Edição de um roteiro dos museus RPM   7.500,00 € OF   

INCORPORAÇÕES 

Processos de aceitação de doações de 
peças para museus e palácios da DGPC 

anua
l 

Organização dos processos de aceitação de doações e 
legados de peças para museus e palácios da DGPC 

        

Processos de depósito de peças de museus 
e palácios da DGPC em entidades terceiras 
e de entidades terceiras em museus e 
palácios da DGPC 

anua
l 

Organização dos processos de depósito de peças de 
museus e palácios da DGPC em entidades terceiras e 
de entidades terceiras em museus e palácios da DGPC 

        

Processos de incorporação de bens 
arqueológicos em museus RPM 

anua
l 

Articulação com DBC e museus RPM na finalização d e 
processos de incorporação de bens arqueológicos 
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DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 

Manual de procedimentos sobre gestão de 
coleções, para museus e palácios DGPC 

anua
l 

Elaboração e distribuição de manual de 
procedimentos dirigido aos museus e palácios da 
DGPC 

        

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
Processos de gestão de coleções - 
empréstimos de curta e longa duração de 
peças dos museus e palácios da DGPC 

anua
l 

Organização dos processos de gestão de coleções - 
empréstimos de curta e longa duração de peças dos 
museus e palácios da DGPC 

        

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

IV Encontro de Diretores de Museus de 
Portugal e Espanha (Porto, 2015) 

anua
l 

Encontros bienais organizados pela DGPC e pela 
Subdireção de Museus Estatais de Espanha, para 
debate de questões museológicas e partilha e 
divulgação de boas práticas 

Organização de 1 
Encontro  

40.000,00 € OF   

Participação em reuniões da NEMO 
anua

l 

Participação em reuniões da NEMO (Network of 
European  Museums Organisations) para reforço de 
parcerias e partilha de experiências no domínio da 
museologia. Pagamento da quotização da DGPC para 
a associação. 

Participação em 2 
reuniões NEMO 

1.500,00 € OF 

 (inclui quota no 
valor previsto de 

150 euros) 
orçamento de 

funcionamento / 
receita 

Participação em reuniões do Ibermuseus 
anua

l 

A DGPC integra o Programa Ibermuseus e o seu 
Conselho Intergovernamental. Para além de reforçar 
a ligação entre os museus dos países 
iberoamericanos, o Programa tem em curso dois 
projetos específicos de que a DGPC faz parte - o 
Observatório Iberoamericano de Museus e um 
Programa de Formação e Capacitação em 
Museologia. 

Participação em 3 
reuniões promovidas 

por Ibermuseus 
40.000,00 € OF 

 (inclui quota anual 
no valor de 40.000 
USD) orçamento 

de funcionamento 
/ receita 

Participação de museus em reuniões ICOM 
anua

l 

Diversos museus e palácios da DGPC são associados 
institucionais do ICOM. A participação em reuniões 
setoriais ou em assembleias gerais é essencial na 
manutenção de canais de articulação e de 
conhecimento de experiências e boas práticas 
museológicas a nível mundial. 

Participação em 3 
reuniões setoriais ou 

gerais do ICOM 
5.000,00 € OF 

(inclui quotas no 
valor previsto de 

1.800 euros) 
orçamento de 

funcionamento / 
receita 

Formação para profissionais de museus anua Organização de ações de formação setoriais para Organização de 6 ações 27.500,00 € OF   
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DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 

l profissionais de museus RPM de formação 

Formação para profissionais de museus 
anua

l 
Organização de Encontro Nacional de Museus da RPM 

Organização de 1 
Encontro 

5.000,00 € OF   

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
Manutenção da pagina Rede Portuguesa de 
Museus no Facebook 

anua
l 

Manutenção e atualização da página RPM no 
Facebook 

        

Divulgação de atividades dos museus RPM 
anua

l 
Inserção no site da DGPC de informação sobre 
atividades dos museus RPM 

        

Estudo de Públicos dos Museus Nacionais   
Organização e monitorização do Estudo de Públicos 
dos Museus Nacionais 

        

Estatísticas de publico dos museus, palácios 
e monumentos da DGPC 

anua
l 

Elaboração e divulgação pública das estatísticas de 
públicos em museus, palácios e monumentos da 
DGPC 

        

Concurso "A Minha Escola adota um 
Museu, um Monumento…" 

anua
l 

Organização, em colaboração com Ministério da 
Educação, do concurso "A Minha Escola adota um 
Museu, um Monumento…" sobre museus RPM e da 
respetiva exposição itinerante 

  7.500,00 € OF   

Concurso "A Minha Escola adota um 
Museu, um Monumento…" 

anua
l 

Organização, em colaboração com Ministério da 
Educação, da exposição As artes visuais no Ensino 
Secundário 

        

OUTRAS ATIVIDADES  
Acompanhamento da execução do Plano 
de Atividades de Museus, Palácios e 
Monumentos da DGPC 

anua
l 

Monitorização da concretização do PA 2015 dos 
Museus, Palácios e Monumentos da DGPC 

        

Credenciação de Museus  
anua

l 

Apreciação de processos de pedido de credenciação 
(adesão à RPM) apresentados por museus de diversas 
tutelas 

6 processos 1.500,00 € OF 

 (diplomas, placas 
RPM) a que 

acrescem custos 
internos (incl. 

ajudas de custo 
para deslocações) 

ProMuseus 
pluri
anua

l 

Co-financiamento de projetos de qualificação de 
museus RPM e estudo e divulgação das suas coleções, 
fomentando o trabalho em rede. 

10 projetos 100.000,00 € PIDDAC   
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DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 

Requalificação do Museu Monográfico de 
Conimbriga 

pluri
anua

l 

Acompanhamento de processos de aquisição de 
terrenos no perímetro das Ruínas 

  100.000,00 € PIDDAC   

Ampliação de coleções de referência 
 

Organização dos processos de aquisição de bens 
culturais móveis para museus e palácios da DGPC  

86.000,00 € PIDDAC   

Criação de Núcleos de Apoio a Museus 
anua

l 
Instalação de 1 Núcleo (piloto) de Apoio a Museus, de 
acordo com a Lei Quadro dos Museus Portugueses 

1 Núcleo de Apoio 24.000,00 € PIDDAC   

Reabertura total do Museu Nacional 
Machado de Castro 

anua
l 

Instalação e apetrechamento da oficina de 
conservação e restauro do MNMC 

  50.000,00 € OF   

Visitas técnicas a museus 
anua

l 
Realização de visitas técnicas a museus RPM         

Apoio técnico e consultoria, nas áreas da 
museologia e museografia  

anua
l 

Articulação dos pedidos de apoio técnico e 
consultoria nas áreas da museologia e museografia  

        

Análise das reclamações de visitantes 
anua

l 

Elaboração de relatório anual sobre as reclamações 
apresentadas por visitantes dos museus, palácios e 
monumentos da DGPC 

        

Informação sobre receitas de bilheteira 
anua

l 

Tratamento de informação sobre a receita gerada 
pelas bilheteiras dos museus, palácios e monumentos 
da DGPC 

        

Pareceres e informações sobre museus, já 
existentes ou a criar 

anua
l 

Elaboração de pareceres e informações sobre 
questões relacionadas com a criação, funcionamento, 
fusão ou extinção de museus.  

        

Pareceres sobre concessão de apoios 
financeiros pela administração central 
destinados à criação e qualificação de 
museus 

anua
l 

Elaboração de pareceres  sobre apoios a conceder no 
âmbito de fundos comunitários ou nacionais, de 
acordo com o previsto na Lei-Quadro dos Museus 

        

Pareceres sobre o interesse cultural de 
atividades ou a utilidade publica de 
entidades com atuação na área de 
competências do DMCC 

anua
l 

Elaboração de pareceres de manifesto interesse 
cultural ou de utilidade pública, a submeter ao GEPAC 

        

Articulação com outras entidades para 
gestão de bases de dados sobre museus 

anua
l 

Fornecimento de informação sobrerae inquéritos 
sobre museus, articulação com BDMuseus 

        

Articulação com DRC´s nas áreas da anua Disponibilização de apoio técnico às Direções         
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DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 

museologia e da conservação e restauro l Regionais de Cultura nas áreas da museologia e da 
conservação e restauro 

Resposta a expediente diverso nas áreas da 
museologia e da conservação e restauro 

anua
l 

Análise e resposta das questões suscitadas junto da 
DGPC nas áreas de competência do DMCC 

        

Revisão da legislação sobre bens culturais 
móveis, museologia e conservação e 
restauro 

anua
l 

Participação em grupos de trabalho criados no âmbito 
do Gabinete do SEC ou no âmbito da DGPC 

        

LABORATÓRIO JOSÉ DE FIGUEIREDO   
ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

PROJETO GILT TELLER (PTDC/EAT-
EAT/116700/2010) 

Pluri
anua

l 

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 
técnicas e materiais de 

douramento   
  FCT-UNL   

Projeto Estudo dos Tecidos  medievais  
Pluri
anua

l 

Diagnostico e tratamento de um conjunto de 
fragmentos têxteis do MNMC  

Estudo técnico e 
científico, tratamento e 

acondicionamento. 
Eventual publicação  

  FCT   

Monte da Lua 
Pluri
anua

l  

Apoio técnico e científico aos trabalhos de c-r nos 
acervos dos Palácios da Pena, Monserrate e Sintra. 

Apoio na salvaguarda do 
património através da 
realização de analises 

laboratoriais, pareceres 
técnicos e científicos, 

orientação de 
intervenções de c-r 

 
  

De acordo com o 
protocolo 

estabelecido / 
pagamento de 

serviços/aquisição 
de consumiveis 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

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 

      

Formação de mestrados e licenciados   
Estágios curriculares de alunos portugueses e 
estrangeiros procedentes de Universidades  

Promover e enquadrar 
estágios  

      

Estágios curriculares de alunos portugueses   Apoio a  bolseiros FCT alocados nos museus Integrar e supervisionar       
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 

e estrangeiros procedentes de 
Universidades  

(M.Aveiro; M. D.Diogo de Sousa ; M.Évora, Centro 
Mello Beirão;MNMC;MNSR) 

intervenções e outras 
atividades 

Orientação de técnicos externos   
Cooperação profissional de pessoal a trabalhar em 
museus 

Integrar e orientar 
tecnicamente os 

trabalhos e as 
atividades na área de c-r 

      

Visitas   
Cooperação com as Escolas, Universidades na 
divulgação da Instituição 

Dar a conhecer a 
instituição 

competências/áreas de 
intervenção 

      

Dias Abertos   
Possibilitar o contato direto com os profissionais e as 
áreas de intervenção 

Divulgação da 
Instituição ao público e 
sensibilização para as 
boas práticas de c-r 

      

Consultadoria científica e técnica    

Prestação de serviços e consultadoria científica e 
técnica em bens culturais móveis. Pronunciar sobre 
propostas de intervenção, procedimentos diversos 
(desinfestações, 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 intervenções de c-
r, com eventuais 

deslocações 

      

Brigadas de trabalho    
Prestação de serviços e/ou colaboração com outros 
Departamentos e Divisões da DGPC e com as DRCs no 
âmbito das competências do LJF  

Deslocações a 
Museus/Palácios ou 

outros serviços( Igreja…) 
de forma a avaliar e 

diagnosticar o estado de 
conservação dos bens 
culturais em risco ou a 

necessitarem de 
intervenção 

      

Divulgação   Conceção e elaboração de conteúdos  
 Apresentação de 

posters em Congressos, 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 

textos para revistas da 
especialidade e textos 
para inclusão no Site. 

Participação em congresso    Realização de estudos e projetos de c-r 

Participação e 
apresentação de 

projetos de estudo e 
intervenção e trabalhos 
de c-r em Congressos e 
Reuniões de trabalho 

      

Participação no ICCROM   
Participação em representação da DGPC em reuniões 
do ICCROM 

Participação, 
apresentação de 

projetos e intercâmbio 
de informação sobre 

conservação e restauro 

4.500,00 € OF 

Pagamento da 
quotização anual, 

na parte que 
respeita à DGPC 

(cerca de 4.500 €) 
e deslocações ao 

estrangeiro / 
ajudas de custo 

OUTRAS ATIVIDADES  

Aquisições de materiais para o LJF - 
Laboratório analítico (inc áreas de 
Fotografia e RX) e Conservação e restauro  

  
Aquisição de consumíveis para o laboratório analítico, 
fotografia e RX e Conservação e Restauro 

Dotar o serviço de 
meios e recursos que 

permitam a realização 
de meios de diagnostico 

/exames técnicos e 
realização de estudos e 

intervenções em c-r 

10.000,00 € OF Consumíveis 

Aquisições de  equipamentos  para o LJF -  
Laboratório analítico (inc áreas de 
Fotografia e RX) e Conservação e restauro  

  
Aquisição de equipamentos para o laboratório 
analítico, fotografia e RX e Conservação e Restauro  

Dotar o serviço de 
meios e recursos que 

permitam a realização 
de meios de diagnostico 

/exames técnicos e 
realização de estudos e 

intervenções em c-r 

100.000,00 € OF Equipamentos 

Reparações   Reparação de diversos equipamentos avariados(ex. Equipar o Laboratório 10.000,00 € OF Reparações 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 

colorímetro, maquinas fotográficas e equipamentos 
de apoio à C-R) 

analítico /Conservação e 
Restauro de meios 

técnicos  

Contratos de manutenção   
Contratos de manutenção de equipamentos 
(Balanças, Desmineralizador, UPS, HPLC,etc.)  

Manutenção dos 
equipamentos e 

upgrade de 
equipamentos  

 
  

Custo a indicar por 
DGPC 

Formação    
Deslocação de técnicos  a Congressos e ações de 
formação  

Atualização e 
valorização dos recursos 
humanos nas suas áreas 

de especialização  

    

Custos inerentes à 
participação em 

congressos/cursos 
de formação e inc 

ajudas de custo  

Aquisições equipamentos informáticos    Aquisição de material informático/atualização 

Substituição de 
computadores por 

novos equipamentos 
(ecrans,discos externos, 

impressoras, etc.) 

30.000,00 € PIDDAC   

Aquisição de publicações periódicas / 
manuais e publicações 

  Aquisição de livros e publicações periódicas  

Atualização e 
valorização profissional 
quer dos dos recursos 

humanos  quer dos 
utentes /leitores e 

publico  que consulta a 
biblioteca 

    
Custo de aquisição 

e atualização a 
indicar pelo DDCI  

Mudança dos serviços instalados no  
Palacete Pombal para o  Edifício principal  

  
Mudança dos serviços instalados no Palacete Pombal 
/Obras de reajustamento das áreas instaladas e a 
instalar  

Instalar os serviços: área 
de conservação de 

documentos gráficos, 
mobiliário, pintura 

mural, 
secretariado/serviços 

técnicos e arquivo ainda 
instalados no Palacete 

Pombal p edifício 

    
Custo de obras a 

indicar por DEPOF 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 

principal  

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 à intervenção 
dos acervos dos 

museus/palácios e à 
realização de estudos, 

documentação 
fotografia/RX e exames 

laboratoriais  

    

Decorrentes dos 
materiais e 

equipamentos a 
adquirir para 
proceder aos 

exames e 
intervenções  

Acreditação    
Atestar a qualificação dos profissionais que exerçam 
atividades de conservação e restauro do património 
cultural móvel , imóvel e integrado  

Através de diploma 
próprio, certificar os 

profissionais 
responsáveis pela 
coordenação de  

intervenções de c-r nos 
bens culturais … 

    

Caso o diploma 
venha a ser 

aprovado - está 
em apreciação 
pelo Governo - 

existirão também 
custos acrescidos 
de aquisição de 

serviços para 
implementar o 

sistema 

Segurança obras de arte    
Assegurar e garantir vigilância presencial no 
LJF/edifício principal 7 dias por semana 

Assegurar e garantir 
vigilância presencial no 

edifício LJF fins-de-
semana (não existe 

entre as 8h e as 13h) 

    

Custos inerentes à 
contratação da 

empresa de 
segurança/contrat

o  

 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DO DEPOF 

PROJETO 6220_ Rota do Património 
Mundial 

anua
l 

Desenvolvimento e conclusão das ações incluídas na última reprogramação da Rota do 
Património Mundial no âmbito de candidatura ao POR Centro (intervenções nos Monumentos  
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

Património Mundial da Humanidade na Região Centro: Convento de Cristo, Mosteiros de 
Alcobaça e da Batalha) 

Empreitadas CC_ Cobertura das salas do noviciado   150.000,00 € OF   
  CC_Reconstrução do muro do laranjal   12.500,00 € PIDDAC   
  CC_ Consolidação estrutural de abobadas   7.500,00 € PIDDAC   

  MB_Obras de beneficiação no Centro Interpretativo   60.000,00 € PIDDAC   

  
MB_ Claustro D. Afonso V_ Recuperação de vãos e 
telhados  

60.000,00 € PIDDAC   

  
MA_ Adaptação da antiga sala das conclusões e 
espaços conexos (nova loja) 

  265.000,00 € PIDDAC   

  
MB_Requalificação e  valorização da sacristia e do 
antigo armazém (nova portaria/loja) 

  225.000,00 € PIDDAC   

  
MA_Limpeza da fachada principal da Igreja; caiação 
de fachadas e paramentos interiores 

  100.000,00 € PIDDAC   

  
Exposição ROTA DO PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE 
DA REGIAO CENTRO _INTERVENCOES_2009-
2015_produção e montagem exposição 

  18.000,00 € OF   

Estudos, projetos e coordenação de 
segurança 

anua
l 

CC_Projeto de estabilização e consolidação da 
cobertura e fachada nascente do noviciado 

  25.000,00 € PIDDAC   

  CC_ Projeto de consolidação estrutural de abobadas   5.000,00 € PIDDAC   

  
CC_ Inspeção e mapeamento da rede de drenagem de 
esgotos existente 

  5.000,00 € PIDDAC   

  
Projetos de especialidades para as novas lojas do MA 
e MB 

  5.000,00 € PIDDAC   

  

Exposição ROTA DO PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE 
DA REGIAO CENTRO _INTERVENCOES_2009-
2015_projeto gráfico para os conteúdos do catálogo e 
da exposição 

  5.000,00 € OF   

  
Exposição ROTA DO PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE 
DA REGIAO CENTRO _INTERVENCOES_2009-
2015_traduções 

  5.000,00 € OF   

  
Exposição ROTA DO PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE 
DA REGIAO CENTRO _INTERVENCOES_2009-

  15.000,00 € OF   
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

2015_impressão catálogo 

  
Coordenação de segurança e saúde de empreitadas a 
realizar no âmbito do projeto Rota do Património 
Mundial 

  10.000,00 € 
 

  

PROJETO 8195_REQUALIFICAÇAO DA 
IGREJA DE SANTA CLARA DE SANTAREM 

anua
l 

Intervenções na Igreja de Santa Clara em Santarém (ISC)_ ultima reprogramação da candidatura 
ao INALENTEJO, considerando uma comparticipação de 50%  

  

  ISC_Beneficiação dos espaços interiores   120.000,00 € 
OF (50% do valor 

orçamentado) 
  

  
ISC_Coordenação de segurança e saude em fase de 
obra (Empreitada beneficiação dos espacos 
interiores) 

  2.000,00 € 
OF (50% do valor 

orçamentado) 
  

PROJETO 9038_MONUMENTOS E IMOVEIS 
AFETOS OU A INTERVENCIONAR PELA 
DGPC 

anua
l 

Recuperação e valoriza património imóvel afeto à DGPC e imóveis com valor hist, patrimonial e 
arquitetónico, no âmbito das suas competências 

PIDDAC   

empreitadas (projeto 9038) 
IAT/IMG _Remodelação da instalação elétrica e 
instalação de sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas 

  21.200,00 € OF   

  ISJ_Recuperação estrutural da cúpula da torre sineira   53.000,00 € PIDDAC   

  MJ_ Conservação e restauro das abóbadas da igreja   55.400,00 € OF   

  
PNM_Reparação de janelas do andar nobre - alas sul 
e nascente 

  20.000,00 € PIDDAC   

  
PN_Selagem e colmatação de juntas nas cantarias do 
terraço do Lanternim  

  15.000,00 € PIDDAC   

  TB_Conservação e restauro da cantaria dos interiores   30.000,00 € PIDDAC   
  MNET_Renovacao do sistema de AVAC - 1a fase   85.000,00 € PIDDAC   

  
MNAC/CMAG_Reparação das coberturas e 
caixilharias; impermeabilização da sala de reservas 

  22.400,00 € OF   

  
MNAC_Intervenção para abertura de novas áreas - 
instalação da exposição temporaria 

  50.000,00 € OF   

  MGV_Remodelação do sistema de AVAC   79.500,00 € OF   

  
MMC_Reparação e melhoramento dos telhados e 
reparação dos tectos da galeria de peristilo 

  140.000,00 € PIDDAC   

  MNAA_Beneficiacoes no 3o piso (anexo) e reparações   160.000,00 € PIDDAC   
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

urgentes em fachada e caixilharias e e coberturas 
(palácio alvor) 

  MNSR_ Adaptação do sistema de refrigeração   79.500,00 € PIDDAC   

  
MNTJ_Remodelação parcial das I eléctricas e das 
instalações sanitarias 

  31.800,00 € OF   

  MNAZ_Remodelação das I eléctricas do laboratório   10.600,00 € PIDDAC   

  
MJ/MNARQ_ Reparações diversa no imovel e 
respetivas infraestruturas (AVAC, instalação elétrica e 
segurança contra incêndios e intrusão) 

  42.400,00 € PIDDAC   

  ISVA_Recuperação das coberturas das naves   150.000,00 € 
PIDDAC (50% do 

valor)* 
  

estudos, projetos e outros trabalhos 
especializados (projeto 9038) 

anua
l 

MNAC_Projeto de luminotecnia (área exposições 
temporárias) 

  2.500,00 € 

PIDDAC 

  

 
MNAC_Levantamento arquitetónico referente as 
novas áreas a afetar ao MNAC 

 

2.500,00 €   

 
MNAZ_Projeto de iluminação das áreas expositivas e 
laboratórios 

  5.000,00 € 

   ISJ_Projeto de recuperação estrutural da torre sineira   10.000,00 €   

Equipamento basico (projeto 9038) 

anua
l 

Aquisição de equipamento básico de apoio ao funcionamento do departamento 
nomeadamente as ações de diagnostico e fiscalização das intervenções em imoveis afetos e 
apoio a outras entidades 

PIDDAC 

  

  
Equipamento de proteção individual de apoio a 
fiscalização das empreitadas 

  2.500,00 €   

  
Equipamento de apoio laboratorial e de operações de 
diagnostico em imoveis 

  7.500,00 €   

    Aquisição de software de calculo de engenharia   10.000,00 €     
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
ESPACOS, IMOVEIS E EQUIPAMENTOS 

anua
l 

Intervenções de manutenção e conservação de coberturas, fachadas, espaços verdes e 
infraestruturas em imóveis afetos à DGPC 

OF 

  

  
Manutenção/ Reparação de coberturas, vãos e 
fachadas e caixilharias exteriores 

  115.000,00 €   

  
Manutenção/ Reparação das Instalações, 
equipamentos e sistemas de águas e esgotos 

  20.000,00 €   

  Manutenção/ Reparação das instalações   40.000,00 €   
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

equipamentos e sistemas elétricas (incl. PT’s e grupos 
geradores) 

  
Manutenção/ Reparação das instalações, 
equipamentos e sist. de aquecimento, ventilação e ar 
condicionado (AVAC) 

  100.000,00 €   

  
Manutenção/ Reparação de instalações, 
equipamentos e sistemas a gás 

  10.000,00 €   

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

  100.000,00 €   

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

  40.000,00 €   

  
Conservação e manutenção de jardins integrados em 
imoveis afetos à DGPC 

  200.000,00 €   

CONTRATOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E 
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS 

anua
l 

Contratação de técnicos responsáveis pelo 
funcionamento (TRFeTRFpi<100kw) e de 
implementação da manutenção (TIM3eTIM2<100kw), 
gestão técnica centralizada, postos de transformação 

  72.500,00 € OF   

CANDIDATURAS A FUNDOS E APOIOS   
Recuperação e valorização do património imóvel afetos à DGPC tendo por referencia a 
execução de projetos estruturantes, para as quais as necessidades de financiamento 

ultrapassam as disponibilidades orçamentais da DGPC 
DIVERSOS   

Fundo de Reabilitação e Conservação 
Patrimonial 

  
Candidaturas submetidas ou a submeter ao Fundo de Reabilitação e conservação Patrimonial, 

considerando uma comparticipação mínima de 75% e máxima de 100% 
FRCP   

  
pluri
anua

l 
PNA_Conservação e restauro da fachada Este   530.000,00 € FRCP a 100%   

  
anua

l 
PNA_Requalificação de Inst. Sanitárias do Museu 
(PROTOCOLO DE ESTADO) 

  150.000,00 € FRCP a 100%*   

  
pluri
anua

l 

LJF_Reinstalação dos serviços de restauro das áreas 
de mobiliário e papel, arquivo e biblioteca 

  130.000,00 € FRCP a 80% + OF   

  
pluri
anua

MNC - Remodelação da cobertura   310.400,00 € FRCP a 80% + OF   
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

l 
Fundo de Salvaguarda do Património 
Cultural 

  
Candidaturas submetidas ou a submeter ao Fundo de Salvaguarda do Patrimonial, 

considerando uma comparticipação mínima de 80% e máxima de 90% 
    

    

PNM_Restauro dos carrilhões, automatismos e 
relógios situados nas torres sineiras Norte e Sul, 
incluindo todos os mecanismos dos instrumentos 
musicais 

  
1.800.000,00 

€ 

FSPC ou WMF ou 
Europa Nostra 

com CMM 
  

    MNAz_Beneficiacao de coberturas   150.000,00 € 
FSPC* 

  
    MNAA - Beneficiação de coberturas   160.000,00 €   

    MNMC - Coberturas da Igreja de Almedina   150.000,00 €   
Turismo de Portugal   Conclusão da construção e instalação do Novo Museu dos Coches em Lisboa 

Turismo de 
Portugal 

  

  
anua

l 
NMC_Sistemas de elevação e movimentação   75.030,00 €   

  
pluri
anua

l 
NMC_Equipamento expositivo   

1.599.000,00 
€ 

  

  
pluri
anua

l 

Novo Museu dos Coches - passagem superior para 
peões e quiosque 

  
1.669.500,00 

€ 
  

  
pluri
anua

l 
NMC_ Fiscalização e coordenação de segurança   172.000,00 €   

  
pluri
anua

l 
MNC_ Mudança dos coches   92.250,00 €   

APOIOS DE INSTITUIÇÕES E MECENATO 

anua
l 

          

 

PN_Fornecimento de bases em cantaria para 
aplicação de focos de iluminação e respetivas baterias 
no terraço 

  15.000,00 € 
CAMARA 

MUNICIPAL DE 
LISBOA* 

  

 
ISVA_Recuperação das coberturas das naves   75.000,00 € 

CAMARA 
MUNICIPAL DE 

ABRANTES E 
DGPC* 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

 
Villa Cardillium_Remodelacao do espaço de 
acolhimento de visitantes 

  25.000,00 € 
CAMARA 

MUNICIPAL DE 
TORRES NOVAS* 

  

 

PNM_Instalação de um  elevador de acesso aos pisos 
do PNM 

  
10.000,00 € 

CAMARA 
MUNICIPAL DE 

MAFRA* 
  

  MJ_ Conservação e restauro das abóbadas da igreja   150.000,00 € ACP e ou WMF*   

ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS 
TRABALHOS ESPECIALIZADOS A REALIZAR 
EM PATRIMÓNIO CLASSIFICADO 

  
  

  
      

A financiar pela DGPC de acordo com a 
respetiva capacidade orçamental (OF) 

anua
l 

Museus afetos a DGPC_ auditoria energética e 
ambiental dos museus situados em Lisboa e afetos à 
DGPC  

  10.000,00 € OF   

  
Caracterização e diagnóstico do desempenho das 
instalações elétricas e de AVAC nos imóveis afetos à 
DGPC 

  20.000,00 € OF   

  Coordenação de segurança e saúde em fase de 
projeto e obra em empreitadas lançadas pela DGPC 

  10.000,00 € OF   

  
MNAZ_Projeto de iluminação das áreas expositivas e 
laboratórios 

  5.000,00 € OF   

  
MNAA_ Projeto de renovação da cobertura do antigo 
palácio Alvor 

  17.500,00 € OF   

  
Graça Santarém Diagnostico/ Projeto restauro do 
Tumulo da família Menezes  

  5.000,00 € OF   

  
Xabregas_ Projeto de adaptação para laboratórios e 
arquivos da DGPC 

  129.500,00 € OF   

 
Curso de especialização em gestão e coordenação de 
segurança e saúde NO TRABALHO DA CONSTRUÇÃO 

 

10.000,00 € OF 

 

  
Implementação de medidas previstas nos relatórios 
de diagnostico de acessibilidades em um imóvel afeto 
a DGPC 

  15.000,00 € OF   

  
 MB_Diagnostico e proposta de conservação e 

restauro dos elementos pétreos expostos no CI 
  10.000,00 € OF   
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Com apoio financeiro de outras entidades 
ou mecenas 

anua
l 

MA_Projeto de valorização da antiga cerca do 
mosteiro 

  75.000,00 € CM ALCOBACA*   

  PNM_ Projeto de adaptação do Museu da Musica   200.000,00 € CM MAFRA   

  MJ e TB_ Projetos de construção de novas bilheteiras   200.000,00 € 
CML+TURISMO 
DE PORTUGAL* 

  

  
Continuação da cooperação no restauro piloto das 
estruturas arqueológicas no sítio arqueológico de 
Alcácer Ceguer, no Norte de Marrocos 

    CHAM   

  
Conceção e implementação de plano de formação 
conjunta (DEPOF/DMCC/INR) relativo a acessibilidade 
e inclusão em museus e casas-museu 

    INR*   

Sem encargos financeiros 
Preparação, em articulação com o DPGC, de 
candidaturas a programas de financiamento para 
intervenções em imóveis afetos a DGPC 

        

  

Conceção ou atualização dos planos diretores 
integrando as intervenções estratégicas ate 2020 nos 
monumentos património da humanidade afetos a 
DGCP 

        

  
Atualização dos relatórios de registo de anomalias e 
hierarquização das intervenções em imóveis afetos à 
DGPC 

        

  
Fiscalização de todas as empreitadas lançadas pela 
DGPC e apoio técnico a outras entidades 

        

  
Continuação da elaboração e revisão dos Planos de 
Segurança e Medidas de Autoproteção relativos aos 
imóveis afetos à DGPC 

        

  
Apoio técnico aos serviços dependentes na 
implementação do funcionamento das equipas de 1ª 
intervenção e na preparação de simulacros internos 

        

  
Apoio técnico solicitado por entidades relativamente 
a intervenções em património classificado integrado 

        



 PLANO DE ATIVIDADES 2015    

 
49 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

na NUTII, Lisboa e Vale do Tejo - visitas aos imóveis, 
elaboração de relatórios/ pareceres, cadernos de 
encargos 

  
Coordenação e acompanhamento de trabalhos 
arqueológicos realizados em imóveis afetos à DGPC 
ou na sua envolvente direta 

        

  
Coordenação e acompanhamento de trabalhos 
arqueológicos realizados em imóveis afetos à DGPC 
ou na sua envolvente direta 

        

Formação, sensibilização e divulgação 

Continuação da estratégia de formação interna, troca 
de experiencias e sensibilização dos técnicos do 
DEPOF mas também da DGPC para as questões 
relacionadas com a salvaguarda e valorização do 
património classificado (imoveis e coleções) 

        

  

Continuação do CICLO DE CONFERÊNCIAS TÉCNICAS 
DA DGPC, promovido pelo DEPOF e dirigido aos 
técnicos da DGPC (Desafios, intervenções, 
cooperação, procedimentos de contratação publica) 

        

  

Conceção do CICLO DE CONFERENCIAS TÉCNICAS 
DGPC/ DRC’s, destinado a fomentar a discussão e 
divulgação de boas praticas relacionadas com a 
intervenção em património classificado afeto a estas 
entidades 

        

  
Conceção e implementação (sessões experimentais) 
do programa de sensibilização “Boas Praticas na 
preservação e conservação de imóveis e coleções”  

        

  
Continuação do programa OBRA ABERTA, com 
organização de visitas guiadas aos estaleiros das 
intervenções mais significativas 

        

  

Frequência de ações de formação relacionadas com o 
código de contratação publica, a fiscalização de 
empreitadas e a coordenação de segurança e saúde 
em fase de projeto e obra 
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Produção de conteúdos relacionados com as 
intervenções em imóveis afetos para integração no 
site da DGPC e dos serviços dependentes 

        

  

Produção de artigos técnicos para publicação na 
revista RP ou em outras publicações períodos 
destinadas a discussão/divulgação de boas praticas de 
intervenção em património 

        

  

Participação no programa ENCONTROS COM O 
PATRIMÓNIO (DGPC/TSF), alusivo ao tema ROTA DOS 
MOSTEIROS PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE ou outro 
tema a propor 

        

Acessibilidade, Museografia e design de 
exposições 

Continuação do apoio prestado ao DMCC no âmbito 
da RPM, emissão de pareceres e desenvolvimento de 
estudos/ projetos relativos a museografia de espaços 
em imóveis afetos a DGPC 

        

  
Apoio técnico ao programa "A minha escola adota 
uma museu, um palácio, um monumento” 

        

  

Apresentação dos relatórios referentes aos 
“DIAGNOSTICO DE ACESSIBILIDADES” às direções e 
funcionários dos 5 imóveis com maior numero de 
visitantes no ano de 2013 

        

  
Continuação do estudo sobre a acessibilidade nos 
imóveis afetos à DGPC, referente aos 5 museus/ 
casas-museu mais visitados em 2014 

        

  
Conceção de projetos de exposições em imóveis 
afetos 

        

* dados a confirmar             

LABORATÓRIO DE ARQUEOCIÊNCIAS (LARC) 
NOTA INTRODUTÓRIA 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. 
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Concurso Arqueociências - Abertura e 
Gestão das Candidaturas 

  

i) elaboração do Formulário de Candidatura; ii) 
redação do Anúncio de Abertura; iii) disponibilização 
pública online (sítio da DGPC; Archport); iv) receção, 
análise e seleção das propostas; v) estudo; vi) 
elaboração do relatório científico; vii) publicação dos 
resultados nos Trabalhos do LARC 

 Assegurar e cumprir 
com o programa de 

Apoio à Comunidade 
Arqueológica Nacional 

 
  DGPC / LARC 

Back to Sado: a case study between last 
hunter-gatherers and first agro-pastoralist 
societies in southern Portugal  

  

i) Estudo das indústrias líticas; ii) estudo dos restos 
faunísticos; iii) estudos paleoambientais (com recolha 
de sondagens); iv) participação nos trabalhos de 
campo 

Produção de 
conhecimentos sobre os 

últimos caçadores-
recolectores do Vale do 
Sado, das estratégias de 

produção lítica aos 
recursos faunísticos 

explorados 

 
FCT 

Universidade de 
Lisboa LARC 

COASTTRAN – Coastal transitions: a 
comparative approach to the processes of 
neolithization in Atlantic Europe  

  

i) Estudo das indústrias líticas; ii) estudo dos restos 
faunísticos; iii) estudo de sedimentos de sondagens 
para reconstrução paleoambiental;  iv) participação 
nos trabalhos de campo.  

Produção de 
conhecimentos sobre os 

últimos caçadores-
recolectores das zonas 
costeiras atlânticas, do 

ambiente, das 
estratégias de produção 

lítica, dos recursos 
faunísticos explorados 

 

Ministerio de 
Ciencia e 

Innovación  

Universidade da 
Cantábria; 

Universidade de 
Salamanca; 

Universidade de 
Lisboa; LARC 

NAVANCOR, Analise multidisciplinar das 
condições de navegabilidade e ancoragem 
durante o período Romano (Esposende) 

  
Estudo do conteúdo polínico de amostras 
sedimentares 

Reconstituir o quadro 
paleoambiental durante 

o período romano na 
região de Esposende 

 
FCT 

Universidade do 
Minho LARC 

O Paleolítico Médio das Grutas da Oliveira 
e da Figueira Brava e Middle Palaeolithic 
archaeology of the Almonda karstic 
system  

 
Continuação do estudo dos restos ictiológicos 

Determinar quais as 
espécies piscícolas 
capturadas e a sua 

importância na 
subsistência das 
comunidades de 

 
FCT 

ICREA-CSIC  / 
Universidade de 

Lisboa / LARC 
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caçadores-recoletores 
paleolíticos 

Transformações osteológicas e genéticas 
produzidas nas espécies domesticadas   

Continuação do estudo morfológico e métrico de 
ossos de espécies faunísticas recuperadas em 
contextos arqueológicos  

Determinar como, 
quando e porquê se 

processou a 
domesticação de 

animais através do 
estudo morfológico e 
métrico de espécimes  
zoológicos selvagens e 

domesticados 
recuperados em 

contexto arqueológico  

 
DGPC / LARC LARC 

Necrópole da Abóbada, Almôdovar 
 

i) estudo dos sedimentos e da sua origem (natural, 
antrópica); ii) participação nos trabalhos de campo 

Determinar qual a 
origem dos sedimentos 

da necrópole de modo a 
esclarecer o seu 

eventual carácter 
antrópico  

 
Concurso 

Arqueociências 

Pedro Barros, 
Samuel Melro / 

LARC 

Lisbon stories 
 

Estudo polínico e sedimentológico de contextos 
arqueológicos localizados na zona ribeirinha de Lisboa 
no âmbito de intervenções de emergência 

Reconstituir o 
Paleoambiente e a 

dinâmica fluvial do Tejo 
e da sua relação com as 

populações 

 
DGPC / LARC EDP / ERA / LARC 

Vestígios Arqueológicos da II Idade do 
Ferro em Tavira: O Sítio do BNU  

Estudo dos restos ictiológicos 

Determinar quais as 
espécies piscícolas 
capturadas e a sua 

importância na 
subsistência das 

comunidades humanas 
da Idade do Ferro 

 
Concurso 

Arqueociências 
LARC 

Estudo Paleobotânico do sítio 
arqueológico de Crestelos (Vale do Sabor)  

Estudo polínico das sequências escavadas 
Reconstituir as 

condições  
EDP 

Empresa ACE Baixo 
Sabor   LARC 
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paleoambientais desde 
a Idade do Bronze aos 

tempos medievais 

Exploring the environmental Past of São 
Tomé island (Central West Africa): a 
palaeoecological study 

 

Estudo polínico de sondagens realizadas na Lagoa 
Amélia, São Tomé; recolha de amostras para uma 
coleção de referência de espécies vegetais locais 

Reconstituir as 
condições 

paleoambientais 
anteriores e 

contemporâneas da  
ocupação portuguesa 

 
em processo de 

análise 

Universidade de 
Amesterdão / 
LARC / FCUL 

Azemmour (Marrocos) 
 

Estudo dos restos ictiológicos recuperados na 
fortaleza de Azamor 

Determinar quais as 
espécies piscícolas 
capturadas e a sua 

importância na 
subsistência das 

comunidades humanas 
medievais e modernas 

 
FCT 

FCT / Univ. Nova 
de Lisboa / LARC 

Ampliação das Coleções de Referência 
Atuais  

Preparação laboratorial de novos espécimes 
(comprados, doados ou resultantes de intercâmbios 

com outras instituições): descarnar; cozer; colocar em 
enzima; lavar; secar; desengordurar com acetona; 

marcar; arrumar; inventariar 

Dotar a comunidade 
científica de infra-
estruturas de apoio à 
investigação 
arqueológica e 
paleoambiental 

 
DGPC / LARC LARC 

Ampliação da Palinoteca e da Carpoteca 
 

recolha e intercâmbio de plantas e sementes; 
preparação laboratorial dos espécimes; montagem de 

lâminas delgadas; registo fotográfico  
   

LARC 

Pollen Atlas of Portugal  
 

Disponibilizar online (sítio da DGPC) um atlas da flora 
portuguesa através dos seus pólens ( imagens 
acompanhadas de fichas descritivas) para apoio à 
investigação científica 

   
DGPC / LARC 

Consórcio NatCol 
 

Continuação da colaboração com os parceiros do 
Consórcio e implementação das medidas e 
recomendações já adotadas de acordo com a 
natureza e a tipologia das coleções de referência 

Partcipar no 
desenvolvimento e 
implementação do 
NatCol de modo a 

  

Universidade de 
Coimbra;  

Universidade de 
Lisboa;  
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existentes no LARC (zoológicas e botânicas) estabelecer uma cultura 
de cooperação inter-

institucional 

Universidade do 
Porto;  

Instituto de 
Investigação 
Científica e 

Tropical; 
Câmara Municipal 

de Funchal; 
Direção Geral do 

Património 
Cultural. 

Programa Specify   
Atualização das Bases de dados das Coleções de 
Referência Zoológicas e Botânicas no Programa 
Specify  

Disponibilizar, online, a 
informação segundo os 

procedimentos 
implementados pelo 

consórcio NatCol 

   

PIPA's   

Avaliar candidaturas; propôr Painéis de Avaliação de 
Projeto (PAP); envio e receção dos projetos e das 
avaliações técnica e científica aos PAP; elaboração de 
quadro síntese de classificação final; atualização da 
BD DIÁRIO PIPA's 

Gerir, de acordo com a 
Circular nº1/2012, os 

processos PIPA's  
  

DBC / LARC 

Ensino das Arqueociências: Mestrado; 
Estágios; Apoio e orientação de 
estudantes 

  

Participação no Curso Mestrado em Geoarqueologia 
(parceria DGPC / Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa) e  realização de estágios no 
laboratório para alunos inseridos nos programas de 
licenciatura e de mestrado. Elaboração de conteúdos 
programáticos; orientação na aprendizagem; 
avaliação final. Apoio e enquadramento a estudantes 
e investigadores que utilizam as instalações, 
equipamentos, infra-estruturas científicas e know-
how do LARC  

Requalificar a atividade 
arqueológica nacional   

Faculdade de 
Ciências da 

Universidade de 
Lisboa; 

Universidade Nova 
de Lisboa; DGPC / 

LARC 

18º congresso do Fish Remains Working 
Group from International council for 

  
Organização do encontro científico internacional 
sobre ictiologia de contextos arqueológicos 

Realizar o congresso de 
modo a promover o   

DGPC / LARC / 
ICAZ / FRWG 
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Archaeozoology (FRWG-ICAZ) conhecimento sobre a 
seleção e consumo das 
espécies piscícolas no 
Passado e divulgação 

científica da 
Ictioarqueologia 

Trabalho de Campo   

Apoio à recolha e processamento de amostras no 
campo (no âmbito das facilidades proporcionadas 
pelo Concurso Arqueociências);  avaliação de 
situações de diversa índole  no terreno, escavações 
no âmbito dos projetos mencionados em A 

 Assegurar e cumprir 
com o programa de 

Apoio à Comunidade 
Arqueológica Nacional 

   

MESO 2015 (Belgrade, Serbia). 
International Conference on the 
Mesolithic in Europe (conferência 
quinquenal) 

 

Apresentação dos resultados das investigações sobre 
as últimas comunidades de caçadores-recolectores 
(trabalhos desenvolvidos no LARC) 

  
DGPC 

Faculty of 
Philosophy / 
Institute of 

Archaeology / 
National Museum 
/ Cardiff University 

VI Jornadas do Quaternário 
 

Apresentação dos resultados das investigações sobre 
os paleoambientes e da sua influências nas 
estratégias culturais (trabalhos desenvolvidos no 
LARC) 

  
DGPC 

Associação 
Portuguesa para o 

Estudo do 
Quaternário 

18º FRWG-ICAZ. Fish Remains Working 
Group from International council for 
Archaeozoology (FRWG-ICAZ) 

 

Apresentação dos resultados das investigações sobre 
a exploração dos recursos ictíicos (trabalho 
desenvolvido no LARC) 

   
ICAZ / DGPC / 

LARC  

Nouvelles données sur les débuts du 
Néolithique à Chypre  

Apresentação dos resultados das investigações sobre 
os recursos faunísticos explorados em Chipre durante 
o Neolítico (trabalho desenvolvido no LARC) 

  

Ministère des 
Affaires 

Étrangères 
(France) 

Museum National 
d'Histoire 

Naturelle (Paris, 
France) 

Ossos com História 
  

Cumprir com os pedidos 
de exibição desta 
exposição e proceder à 
sua montagem e 
adaptação nos 

  
várias  
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respetivos locais / 
espaços  

Avaliação de situações e emissão de 
pareceres a pedido do DBC, do DEPOF ou 
direção da DGPC 

 
Avaliação de situações de âmbito patrimonial 

Contribuir para uma 
melhor caracterização 
de situações e/ou 
problemas relacionados 
com o Património 

  
varias 

 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
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SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO 

ATIVIDADES INERENTES ÀS COMPETÊNCIAS DO DEPARTAMENTO 
COORDENAÇÃO DO DPGC   Coordenação das várias atividades do Departamento         

PLANEAMENTO   Acompanhamento das candidaturas ao QREN          

    
Elaboração de relatórios, pedidos de reembolso e de 
reprogramação de candidaturas 

        

    Monitorização do QUAR 2015         

    
Elaboração dos Relatórios trimestrais de execução de 
2015 

        

    Elaboração da proposta de Orçamento para 2016         

    Elaboração do Plano de Atividades para 2016         
    Elaboração do QUAR 2016         

RECURSOS HUMANOS   
Monitorização da avaliação de desempenho dos 
trabalhadores da DGPC 

        

    
Procedimentos concursais visando eventual 
integração no mapa de pessoal da DGPC 

        

    
Procedimentos concursais de recrutamento e seleção 
de dirigentes intermédios de 1º. e 2º. níveis para os 
serviços centrais e serviços dependentes da DGPC  

        

    Atualização da base de dados do SRH, visando a sua         
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utilização como instrumento de gestão 

    

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. 

        

    
Continuação do levantamento dos perfis de 
competência dos recursos humanos da DGPC 

        

    
Elaboração e execução do Plano Anual de Formação 
dos RH da DGPC 

        

    
Reorganização do arquivo da DRHEA(incluindo 
reorganização do espaço físico e procedimentos de 
gestão documental) 

        

    
Definição de procedimentos e normas relativas a 
matérias da DRHEA 

        

    Gestão de CEI-Contratos Emprego Inserção         

    
Emissão de cartões de identificação dos 
trabalhadores da DGPC 

        

    
Implementação das medidas que vierem a resultar da 
Reforma da Administração Pública 

        

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

        

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. 

        

    
Lançamento de procedimentos através das 
plataformas de contratação 

        

    Gestão do parque de viaturas         
    Atualização permanente do inventário da DGPC         

    
Reporte de dados relativos à contratação(pareceres 
prévios e genéricos) 

        

    Reporte de dados no portal dos contratos públicos         
    Receção das requisições dos serviços e fornecimento         
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de stocks 

    Controle de stocks através de análise ABC         

    
Elaboração de propostas sujeitas a parecer de 
MEF(pedidos de exceção) 

        

    Conferência de faturas e guias de entrega         

    
Análise do cumprimento das formalidades legais nos 
processos submetidos a processamento de despesa 

        

    Emissão/envio de requisições oficiais a fornecedores         
    Receção e conferência dos materiais         

    Entrega dos materiais aos serviços requisitantes         

    
Elaboração de contratos e protocolos sobre 
fornecimentos 

        

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

        

GESTÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE   Encerramento da Conta e envio para o TC e DGO         
    Reportes mensais para a DGO e outras entidades         

    Reportes trimestrais para a DGO e outras entidades         

    
Análise do cumprimento das formalidades legais nos 
processos submetidos a processamento de despesa 

        

    
Assegurar o registo da receita dos serviços centrais e 
serviços dependentes 

        

    Tratamento da documentação da receita         

    Tratamento da documentação do IVA         

    
Elaboração dos STF (Solicitação de transferência de 
fundos) de Funcionamento e/ou Investimento 

        

    
Constituição, Reconstituição dos Fundos de Maneio e 
Liquidação 

        

    Assegurar o registo do processamento  da despesa         
    Elaboração das propostas de alterações orçamentais          

    
Preparação e elaboração da proposta de Orçamento 
para 2015 

        

    
Assegurar pagamentos. Elaboração de ficheiros, 
pagamentos por transferência ou por cheque 
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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, contando cada uma delas com um Coordenador, e  distribuída fisicamente por 5 locais distintos, 
com um total de 33 colaboradores (1 Chefe de Divisão, 21 técnicos superiores, 5 assistentes técnicos, 2 técnicos de fotografia e conservação e 1 assistente operacional). 
II.OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 
Área de Comunicação:  
As linhas estratégicas da comunicação da DGPC para 2015 serão dirigidas para dois universos distintos – interna, dirigida aos colaboradores da DGPC, procurando-se melhorar a articulação 
e a interatividade entre os diferentes serviços, museus, palácios e monumentos, e externa, dirigida à sociedade em geral, procurando-se aqui alargar o leque de públicos (cidadãos em geral 
/ diferentes grupos sociais e culturais / jovens e especialistas) e afirmar a identidade Património Cultural. Em qualquer dos casos a comunicação deve ser coerente, programada, inovadora 
e criativa, apoiando-se nos instrumentos de maior acessibilidade e alcance, como as Redes Sociais e a Web em geral. 
Procura-se estreitar, numa estratégia transversal, cultura/património/sociedade, transmitindo programa e coerência, passando por capitalizar os recursos técnicos e humanos existentes 
nos serviços centrais, museus, monumentos e palácios,  fomentar o trabalho em rede no âmbito da difusão,  criar parcerias com entidades públicas ou privadas,  captar financiamentos 
para a promoção do património cultural e de iniciativas específicas a desenvolver nesta área,  fomentar ações de largo espectro na sociedade, envolvendo públicos mais jovens na óptica da 
educação para o património, ou seniores, estimulando o voluntariado para a salvaguarda e a preservação ativa do património cultural. 
Área de Documentação: 
As linhas estratégicas para a área de Documentação da DGPC situam-se em dois domínios complementares: as Bibliotecas e os Arquivos. No domínio das Bibliotecas a estratégia assenta 
essencialmente na continuação da implementação da Rede de Bibliotecas dos Museus e Património, que teve o seu início ainda em 2013 e concretizado em 2014, agregando numa 
primeira fase 16 bibliotecas, procurando-se estruturar a sua atividade de modo a que as Bibliotecas da DGPC se afirmem como 1.Lugares de reflexão e descoberta, 2. Núcleos de apoio à 
pesquisa de informação, 3.Espaços de descoberta e produção de conhecimento, 4.Centros de recursos e de funcionamento em rede. Essa estratégia reflete-se, em 2015, em iniciar o 
processo de qualificação dos espaços, promover as Bibliotecas e Centros de Documentação da DGPC como serviços públicos que deverão ser conhecidos e utilizados por diferentes 
comunidades, criando uma linha específica de comunicação, em proporcionar aos técnicos a operar nas Bibliotecas da DGPC formação adequada em biblioteconomia e, se necessário, nas 
áreas de especialidade do serviço em que estão inseridos, assegurar as indispensáveis condições de infraestrutura técnica para que as Bibliotecas da DGPC disponham dos recursos 
tecnológicos adequados ao desempenho das suas funções, melhorar a diversidade e atualidade dos acervos das bibliotecas e centros de documentação da DGPC através de uma política 
articulada de aquisições, garantir meios técnicos adequados para o acondicionamento e consulta de material não-livro através da aquisição de equipamentos adequados.  
No domínio dos Arquivos, a estratégia passará pelo arranque de diferentes projetos em 2015:  1.Avaliação das massas documentais acumuladas pelas distintas estruturas orgânicas que 
estiveram na origem da DGPC, assim como as séries e processos já decorrentes da atividade da Direção-Geral, fazendo a sua inventariação e propostas de gestão (manutenção em arquivo 
corrente, arquivo intermédio, arquivo histórico ou eliminação), tendo presente o determinado na Portaria de Gestão Documental, 2.Elaboração e aprovação de um documento orientador 
para os Arquivos da Direção-Geral – Portaria de Gestão Documental da DGPC - indicando os tempos de conservação de cada série documental e a sua eventual conservação ou eliminação, 
3. Construção – a partir do projeto de Macroestrutura Funcional do Estado (MEF) dirigido pela DGLAB – Torre do Tombo - de um Plano de Classificação para toda a organização, 
4.Construção de um Sistema de Informação – coerente com aquele Plano – que assegure o fluxo transparente de toda a tramitação processual no âmbito da DGPC, incluindo os serviços 
centrais e museus, palácios e monumentos, 5.Acondicionamento e preservação da documentação administrativa, garantindo a disponibilização de espaços adequados para as diferentes 
“idades” dos documentos, 6.Divulgação dos recursos arquivísticos da Direção-Geral, assegurando a sua disponibilização aos utilizadores internos e aos investigadores externos à 
organização. Convém referir que a estratégia referente aos arquivos da DGPC não poderá ser dissociada, atendendo aos custos envolvidos em matéria de preparação ou qualificação de 
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espaços, da política de concertação com o IHRU tendo em vista uma possível colaboração de que resulte a possibilidade da utilização dos espaços de arquivo disponíveis no Forte de 
Sacavém; por outro lado a racionalização da organização da informação referente aos arquivos DGPC deverá ser enquadrada no projeto mais abrangente da construção do Sistema de 
Informação integrado, que venha a agregar e relacionar as diferentes bases de dados já existentes e a implementação de um novo sistema de fluxos de informação interna, na perspetiva 
da desmaterialização de processos e de uma maior eficácia dos serviços. 
Arquivo de Documentação Fotográfica: 
O Arquivo de Documentação Fotográfica elaborou ao longo dos últimos três 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, Monumentos e Palácios dependentes, 
assim como face às inúmeras solicitações externas.  
Apontam-se como estratégias essenciais do ADF uma resposta eficaz ao fornecimento de imagens quer interna quer externamente e criar as condições que garantam a conservação e o 
tratamento dos espólios constantes do Arquivo Histórico à sua guarda, passando ainda pela reorganização, já iniciada em 2013, dos recursos técnicos e humanos disponíveis, e pela 
modernização do equipamento necessário às suas atribuições. 
Área de informática: 
Os objetivos desta área passam por assegurar a utilização com qualidade, a todo o universo da DGPC (cerca de 900 utilizadores utilizando múltiplas Bases de Dados e Sistemas de Gestão 
(Ulysses, Endovélico, Matriz 3.0, MatrizPix, MatrizPCI, Sistema de Gestão de Bilhética, Sistema de Gestão de Lojas, etc) os instrumentos e os serviços necessários na área da informática 
para uma resposta eficaz em todos os domínios da atividade da DGPC, para além do apoio ao website da DGPC e dos 19 websites dos Museus, Monumentos e Palácios. 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. A estratégia apontada para 2015 passa pela implementação da primeira fase da construção de um novo Sistema de 
Informação integrado, que venha a agregar e relacionar as diferentes bases de dados já existentes e a implementação de um novo sistema de fluxos de informação interna, na perspetiva 
da desmaterialização de processos e de uma maior eficácia dos serviços. 

DDCI ÁREA DE DOCUMENTAÇÃO             
REDE DE BIBLIOTECAS  

Qualificação dos espaços das Bibliotecas 
PLU

RIAN
UAL 

Criar ou melhorar condições ambientais para 
preservação de acervos; qualificar espaços de leitura 
pública através da aquisição de equipamentos 

1 10.000,00 € PIDDAC   

Formação de técnicos em biblioteconomia 
PLU

RIAN
UAL 

Formação dos técnicos (cerca de 10) através de 
Protocolos com APB e Universidades com formação 
na área  das Ciências de Informação e Documentação 

1 5.000,00 € OF   

Aquisição de equipamento informático 
PLU

RIAN
UAL 

Aquisição de equipamentos ( PCs, digitalizadoras) 1     

Integrado no 
orçamento da 

ÁREA DE 
INFORMÁTICA 

Aquisição de software bibliográfico de 
referência (Biblio.Net) 

PLU
RIAN

Aquisição de licenças de Biblio.Net para que todas as 
bibliotecas de museus e monumentos fiquem 

1     
Integrado no 

orçamento da 
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UAL integradas na Rede de Bibliotecas da DGPC ÁREA DE 
INFORMÁTICA 

Aquisição de obras  
PLU

RIAN
UAL 

Aquisição de obras que garantam a atualidade dos 
acervos das bibliotecas da DGPC, de forma articulada 

1 10.000,00 € PIDDAC   

Biblioteca de Arqueologia - Boletim 
Bibliográfico 

ANU
AL 

1.Elaboração mensal de listagem das publicações 
entradas na BA - monografias; periódicos e respetivos 
analíticos. 2. Divulgação do Boletim por meio de 
correio eletrónico  

12       

Biblioteca de Património - Boletim 
Bibliográfico 

ANU
AL 

1.Elaboração mensal de listagem das publicações 
entradas na BA - monografias; periódicos e respetivos 
analíticos. 2. Divulgação do Boletim por meio de 
correio eletrónico  

12       

Biblioteca de Conservação e Museus - 
Boletim Bibliográfico 

ANU
AL 

1.Elaboração mensal de listagem das publicações 
entradas na BA - monografias; periódicos e respetivos 
analíticos. 2. Divulgação do Boletim por meio de 
correio eletrónico  

12       

Biblioteca de Património - Permutas 
ANU
AL 

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       

Biblioteca de Arqueologia - Permutas 
ANU
AL 

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       

Biblioteca de Conservação e Museus - 
Permutas 

ANU
AL 

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       

Biblioteca de Património - Analíticos 
ANU
AL 

Desenvolvimento do tratamento documental de 
monografias e periódicos ao nível dos analíticos. 

1       

Biblioteca de Arqueologia - Analíticos 
ANU
AL 

Desenvolvimento do tratamento documental de 
monografias e periódicos ao nível dos analíticos. 

1       
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Biblioteca de Conservação e Museus - 
Analíticos 

ANU
AL 

Desenvolvimento do tratamento documental de 
monografias e periódicos ao nível dos analíticos. 

1       

Biblioteca de Conservação e Museus  - 
Mudança da BCM para novas instalações 

Anu
al 

Concretizar a mudança da Biblioteca de Conservação 
e Museus do Palacete Pombal para novas instalações 
no edifício anexo ao LJF, garantindo a instalação dos 
fundos bibliográficos e do acervo arquivístico 

1     
Ver Plano de 
Atividades do 

DEPOF 

ARQUIVOS             

Avaliação das massas documentais 
atualmente existentes no universo DGPC 

PLU
RIAN
UAL 

Contratação de empresa externa para promover a 
inventariação dos arquivos existentes e elaborar uma 
proposta de gestão , tendo como referencial o 
determinado pela Portaria de Gestão Documental 

1 40.000,00 € OF   

Elaboração de Plano Orientador para os 
Arquivos da DGPC - Portaria de Gestão 
Documental da DGPC 

ANU
AL 

Elaboração de documento que equacione o tempo de 
vida dos diferentes tipos de processos produzidos ou 
integrados no Arquivo da DGPC 

1 5.000,00 € OF   

Elaboração do Plano de Classificação para a 
DGPC 

ANU
AL 

Construção, a partir do projeto da Macroestrutura 
Funcional do Estado (MEF) dirigido pela DGLAB/Torre 
do Tombo, de um único Plano de Classificação para a 
DGPC 

1 10.000,00 € OF   

Construção do Sistema de Informação 
integrado e fluxo de tramitação processual 
no âmbito da DGPC - fase de diagnóstico e 
projeto 

PLU
RIAN
UAL 

Contratação de empresa externa para efetuar a 
análise e diagnóstico da atual situação de existência 
de diferentes Bases de Dados e Sistemas de gestão      
documental, com o objetivo  de definir o caderno de 
encargos para a construção de um sistema único 
integrado de gestão de arquivos da DGPC 

1     

Integrado no 
orçamento da 

ÁREA DE 
INFORMÁTICA 

Acondicionamento de documentação 
administrativa em condições que cumpram 
as normas para conservação de espólios 
documentais e facultem a sua consulta 
pública 

PLU
RIAN
UAL 

Seleção e adaptação de espaços de forma a 
acondicionar de forma adequada a documentação 
produzida ou à guarda da DGPC (acondicionamento 
do arquivo corrente; acondicionamento do arquivo 
intermédio; acondicionamento e consulta do arquivo 
histórico) 

1 80.000,00 € PIDDAC 

Articular com 
Plano de 

atividades do 
DEPOF - Eventual 
articulação com o 

IHRU - Forte de 
Sacavém 

Contratato de Manutenção da aplicação 
"restauro.pt" 

ANU
AL 

Contratar a entidade externa que fez o 
desenvolvimento da aplicação "restauro.pt" para 

1 9.000,00 € OF   
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assegurar um contrato de manutenção anual. 

Prestação de serviços para apoio à 
implementação da aplicação "restauro.pt" 

ANU
AL 

Contratar entidade externa que possa assegurar o 
apoio aos utilizadores da aplicação "restauro.pt" , que 
materialize os contactos com a empresa de 
manutenção e assegure a gestão e incremento da 
aplicação. Caber-lhe-á ainda a tarefa de digitalização 
de processos em arquivo, alimentando a página Web 
da aplicação. 

1 15.000,00 € OF   

DDCI ÁREA DE COMUNICAÇÃO             

COMUNICAÇÃO; DIVULGAÇÃO E FORMAÇÃO 
PROJETOS EDITORIAIS             

Revista Património nº 3 e 4 
ANU
AL 

Produção  da revista institucional da DGPC, incluindo 
coordenação editorial; parceria com a INCM 

2 Revistas 15.000,00 € PIDDAC   

Revista Portuguesa de Arqueologia nº 17 
ANU
AL 

Produção da revista, incluindo coordenação editorial 
e projeto gráfico 

1 Revista 10.000,00 € PIDDAC   

Boletim da Rede Portuguesa de Museus on-
line 

ANU
AL 

dição online, incluindo coordenação editorial 
(DMCC/DMC) e projeto gráfico (DDCI) 

Conclusão de 1 boletim 
matriz até final de 2015 

3.000,00 € OF   

Flyers de divulgação de museus e 
monumentos 

ANU
AL 

Coordenação editorial, projeto gráfico e produção 1 15.243,00 € PIDDAC   

Guias de apoio a visita a museus  
ANU
AL 

Coordenação editorial, projeto gráfico e produção 1 40.000,00 € OF   

PROJETOS DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O 
PATRIMÓNIO CULTURAL 

            

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
18 de Abril 

Anu
al 

Coordenação geral da conceção, programação e  
divulgação 

1 10.000,00 € OF   

Dia Internacional dos Museus 18 de Maio e 
Noite Europeia dos Museus 

Anu
al 

Coordenação geral da conceção, programação e  
divulgação 

2 10.000,00 € OF   

Jornadas Europeias do Património 2014 
25,26 e 27 Setembro 

Anu
al 

Coordenação geral da conceção, programação e  
divulgação 

1 10.000,00 € OF   

EFIM Experiência Fotográfica Internacional 
de Monumentos (Passatempo fotográfico 
Num Instante…o Património!) 

Anu
al 

Coordenação geral da conceção, programação, 
realização  e  divulgação 

1 1.000,00 € OF   

Heritage Sketching - (A)riscar o Património Anu Coordenação geral da conceção, programação, 1 5.000,00 € OF   



 PLANO DE ATIVIDADES 2015    

 
64 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

al realização e  divulgação 
PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DE 
DIVULGAÇÃO PARA SUPORTE RÁDIO E TV 

            

Programa Encontros com o Património  
ANU
AL 

Coordenação geral, produção de conteúdos para os 
programas e divulgação 

34 programas de rádio   
Mecenato - 

Lusitânia 
  

 Spots publicitários em TV   
Realização e emissão de  2 spots para divulgação de 
museus e monumentos 

2 25.000,00 € PIDDAC   

Campanhas publicitárias de divulgação de 
Museus e Monumentos em caixas ATM 

ANU
AL 

Realização de campanhas publicitárias em  caixas 
ATM 

1 20.000,00 € PIDDAC   

PROJETOS DE FORMAÇÃO             
Ciclos de Conferências PATRIMÓNIO EM 
DEBATE 

ANU
AL 

Coordenação geral da conceção, programação, 
divulgação e realização 

1 5.000,00 € OF   

Ações de sensibilização "Educação para o 
Património" 

ANU
AL 

Coordenação geral da conceção, programação, 
divulgação e realização 

1 10.000,00 € PIDDAC   

PROJETOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO             
Reunião anual dos Coordenadores 
Nacionais do Conselho da Europa das 
Jornadas Europeias do Património, em 
Lisboa 

  
Coordenação geral da conceção, programação, 
divulgação e realização 

1 2.000,00 € OF A confirmar 

DDCI ÁREA DE INFORMÁTICA             

INFORMÁTICA 

Renovação do parque informático da DGPC 
PLU

RIAN
UAL 

Aquisição de equipamentos destinados aos serviços 
centrais e serviços dependentes (pcs e periféricos), 
para renovação gradual do parque informático da 
DGPC 

1 80.000,00 € PIDDAC   

Aquisição de software 
ANU
AL 

Aquisição de software e licenças de utilização 1 60.000,00 € OF 

Exclue-se o GERFIP 
- Ver Plano de 
Atividades do 

Dgestão 

Aquisição de serviços 
ANU
AL 

Manutenção, atualização de funcionalidades e 
webdesign, criação de sites de museus e 
monumentos; criação, atualização ou 
desenvolvimento de aplicações específicas 

1 40.000,00 € OF   
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

Construção do Sistema de Informação 
integrado e fluxo de tramitação processual 
no âmbito da DGPC - fase de diagnóstico e 
projeto 

PLU
RIAN
UAL 

Contratação de empresa externa para efetuar a 
análise e diagnóstico da atual situação de existência 
de diferentes Bases de Dados e Sistemas de gestão 
documental existentes, com o objetivo  de definir o 
caderno de encargos para a construção de um 
sistema único integrado 

1 30.000,00 € OF Valor estimado 

Construção do Sistema de Informação 
integrado e fluxo de tramitação processual 
no âmbito da DGPC - 1ª fase de 
implementação 

PLU
RIAN
UAL 

Implementação do projeto (1ª fase) 1 50.000,00 € OF Valor estimado 

Formação específica aos técnicos da Área 
de Informática 

    1 10.000,00 € OF Valor estimado 

DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA. 
INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO NACIONAL  

Anu
al 

Campanhas fotográficas - Efetuar levantamentos 
fotográficos dos acervos dos Museus, Palácios, 
Monumentos e outros imóveis afetos à DGPC: o ADF 
aguarda a definição global do plano de atividades da 
DGPC quanto ás  campanhas a realizar em 2015. 
Campanhas já agendadas: 

        

    
Museu Machado de Castro , moedas portuguesas (1º 
Dinastia),Ceitis D. Afonso V, Ceitis D. João II,Ceitis D. 
Manuel, Ceitis D. João III, Ceitis D. Sebastião. 

198 imagens       

    
Levantamentos fotográficos das principais exposições 
temporárias  

200 Imagens       

    
Levantamentos fotográficos para o laboratório de 
Arqueociências  

150 imagens       

    
Levantamentos fotográficos para os processos de 
obras  

120 Imagens       

    Levantamentos fotográficos dos espólios DGPC:         

    Espólios do Arquivo de Documentação Fotográfica 1500 imagens       
    Espólio fotográfico da Biblioteca da Ajuda 400 imagens       

    
Espólio fotográfico do Museu Nacional de Arte 
Contemporânea - Jorge de Silva Araújo. 

100 imagens       
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

    
Digitalização - Continuidade desta tarefa em 
negativos e transparências existentes no ADF 

200 imagens       

    Edição, tratamento de imagens 2,668 imagens        

  
  

RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 
INFORMÁTICO   

    
Valor integrado na 

Área de 
Informática 

    
RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 
FOTOGRÁFICO 

  20.000,00 € OF   

GESTÃO DE DADOS MATRIZPIX 
Anu

al 
Inventário na base Matriztrix das imagens produzidas 
no âmbito do IFN 

1500 imagens  ( de 
acordo com o Plano de 

atividades) 
      

    Disponibilização on-line 1000 imagens        

    Fornecimento de imagens a Museus, Palácios, 
Monumentos e outros imóveis afetos à DGPC 

3000 imagens ( de 
acordo com o Plano de 

atividades) 
      

    
Fornecimento de imagens a entidades particulares 
nacionais e internacionais. 

3000 imagens  
(conforme pedidos) 

      

    
Fornecimento de imagens aos serviços centrais ( 
comunicação, processos de obras, lojas etc). 

 500 ( de acordo com o 
Plano de atividades) 

      

    INTERLIGAÇÃO ENTRE AS BASES DE DADOS  MATRIZ 
3,0 COM O MATRIZPIX 

      
Valor integrado na 

Área de 
Informática 

FUNDOS FOTOGRÁFICOS HISTÓRICOS: 
AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE 
FOTOGRAFIA 

Anu
al 

Salvaguarda dos espólios fotográficos pertencentes à 
DGPC, Inventário, tratamento, e sua inserção em 
MatrizPix: 

        

    Espólio fotográfico da Biblioteca da Ajuda 400 espécies       

    
Espólio fotográfico Museu Nacional Machado de 
Castro 

500 espécies       

    
Espólio fotográfico Museu Nacional de Arte 
Contemporânea- Jorge de Silva Araújo 

100 espécies       

    Espólio  fotográfico Silva Nogueira  1000 espécies       

    Espólio fotográfico San Payo 250 espécies       
    Espólio fotográfico Adelino Furtado 100 espécies       
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

    Reorganização espólio João Martins 300 espécies       

    
MATERIAIS DE TRATAMENTO E ACONDICIONAMENTO 
DE ESPÉCIES FOTOGRÁFICAS  

  15.000,00 € OF   

    
PLANO DE INVENTÁRIO NUMÉRICO E TEMÁTICO DAS 
COLEÇÕES FOTOGRÁFICAS DGPC 

  35.000,00 € OF   

    
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA COM BASE NO ACERVO 
ADF / CATÁLOGO 

  25.000,00 € OF   

    FORMAÇÃO   10.000,00 € OF   

 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DIVISÃO COMERCIAL 

ATIVIDADES DECORRENTES DAS FUNÇÕES DA DIVISÃO COMERCIAL 

INVENTARIAÇÃO STOCKS LOJAS (27) 
ANU
AL 

Contagem física stocks consignado/não consignado e 
respetiva atualização no programa ARTSOFT/GERFIP 

até final Fevereiro 2015       

REPORT MENSAL FORNECEDORES 
CONSIGNAÇÃO 

ANU
AL 

Reporte mensal de vendas em todas e respetivo 
pedido de faturação aos fornecedores 

        

FEIRA DO LIVRO MUSEUS, MONUMENTOS 
E PALÁCIOS NO ÂMBITO DIMS E DIA DOS 
MUSEUS 

ANU
AL 

Descontos em todas as publicações DGPC ( não 
consignadas) 

18 abril a 18 maio       

SITE LOJAS 
PLU

RIAN
UAL 

Atualização e disponibilização online dos artigos de 
merchandising 

setembro 2014 a maio 
2015 

      

DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVOS ARTIGOS 
ANU
AL 

Novas parcerias com fornecedores à consignação mais 20 fornecedores       

AQUISIÇÕES DE PUBLICAÇÕES 
PLU

RIAN
UAL 

Aquisição de Roteiros Scala   75.000,00 € OF   

AQUISIÇÕES DE OUTROS MATERIAS 
PLU

RIAN
Aquisição de consumíveis, decalques   15.000,00 € OF   
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DIVISÃO COMERCIAL 

UAL 

INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DGPC 
ANU
AL 

Inquéritos ao público agosto/Setembro e outubro 
Entrega Relatório até 
Dezembro (cerca de 

8500) 
      

TRANSFERÊNCIA DE ARMAZÉNS / MARL E 
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA 

PLU
RIAN
UAL 

Seleção, reciclagem e transporte de artigos dos 
armazéns MARL e ALCOBAÇA para Xabregas 

Mudança - ultimo 
trimestre 2015 - Final 

Fevereiro 2016 
    Custos por definir 

REMODELAÇÃO LOJAS  
PLU

RIAN
UAL 

Renovação dos espaços expositivos         

DIVULGAÇÃO/PARCERIAS EM OUTROS 
ESPAÇOS 

ANU
AL 

Exposições em espaços / montras Merchandising 
Cultural /Equipamentos DGPC 

Durante o ano de 2015       

 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
CASA-MUSEU ANASTÁCIO GONÇALVES 

INCORPORAÇÕES 

Legado testamentário de Conceição Veloso 
Salgado ao MNAC 

ANU
AL 

30  Obras de pintura e artes decorativas       transporte DGPC 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Espólio documental Anastácio Gonçalves 
PLU

RIAN
UAL 

          

Atualização das fichas do Programa Matriz 
e da base de dados da biblioteca da CMAG 

PLU
RIAN
UAL 

          

Tratamento documental de recortes de 
imprensa relativos às coleções, 
colecionador e edifício 

PLU
RIAN
UAL 

Conferência a assinalar os 50 anos da morte de 
Anastácio Gonçalves 

        

Transcrição digital do inventário da coleção PLU           
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
CASA-MUSEU ANASTÁCIO GONÇALVES 

de pintura de Anastácio Gonçalves RIAN
UAL 

Identificação das fotografias das coleções 
de pintura, mobiliário e porcelana 

PLU
RIAN
UAL 

          

Tratamento de uma série de estampas 
PLU

RIAN
UAL 

          

Tratamento documental de projetos 
museográficos de exposições temporárias e 
sinalética  

PLU
RIAN
UAL 

          

Reorganização da Biblioteca 
PLU

RIAN
UAL 

          

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

Limpeza de 2 lustres do Atelier 
ANU
AL 

Montagem de andaime, limpeza e manutenção    1.500,00 € OF   

Limpeza  dos cortinados de seda colocados 
no quarto nobre 

ANU
AL 

Limpeza  a seco por lavandaria especializada   1.500,00 € OF   

Limpeza  dos estores de algodão do Atelier, 
escada, sala Wuccai e sala do Barganho 

ANU
AL 

Limpeza  a seco por lavandaria especializada, 
desmontagem e montagem dos estores 

  2.000,00 € OF   

Limpeza de Tapete invº CMAG 1243 
colocado em exposição permanente 

ANU
AL 

Limpeza via húmida       
Transporte DGPC e 

Laboratório José 
de Figueiredo 

Restauro de 2  cómodas invº CMAG 765 e 
CMAG 766 colocadas em exposição 
permanente 

ANU
AL 

Restauro e limpeza dos puxadores de metal        
Transporte DGPC e 

Laboratório José 
de Figueiredo 

Restauro de Fonte lavabo e refrescador em 
porcelana invº CMAG 182 e CMAG 263  
colocadas em exposição permanente 

ANU
AL 

Devido à inexistência de Técnico  especializado em 
Restauro de porcelanas no Laboratório josé de 
Figueiredo, solicitou-se orçamento a Técnica em 
regime de  conta própria. 

  2.000,00 € OF transporte DGPC 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
Exposição: Mesas para reunir a Anu A partir de uma reflexão crítica sobre os critérios À semelhança de outras 13.000,00 € OF + Mecenato Esta exposição 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
CASA-MUSEU ANASTÁCIO GONÇALVES 

fragmentação do Mundo al museológicos que definem as hierarquias da 
disposição dos objetos no espaço/casa 
(reconsiderando a casa-musu enquanto a casa-casa 
que a antecede), propõe-se, entre outras diretrizes, o 
questionar/destacar/investigar e experienciar a ideia 
de artes "aplicadas" à vida e ao quotidiano, o caráter 
de reprodutibilidade associado às "artes e ofícios" e 
ao fabrico em pequenas séries, os mecanismos 
museológicos de exposição em contraponto com os 
de reserva, o valor de uso dos espaços, objetos/obras. 
Trata-se de um projeto realizado em co-autoria pelos 
artistas Marta Galvão Lucas, Miguel e Paulo T. Silva. 

exposições de arte 
contemporânea já 

realizadas na CMAG, 
pretende-se atingir um 

outro público que 
normalmente frequenta 

outros espaços 
expositivos daquela 

natureza, 
nomeadamente as 

galerias de arte. 
Contamos  com um 

aumento de visitantes 
na ordem das 1500 

pessoas. 

deverá inaugurar 
no dia 18 de maio 

de 2015, ou Dia 
Internacional dos 

Museus 

Na Periferia de uma Coleção: as obras de 
caráter sacro no acervo da Casa-Museu 
Anastácio Gonçalves 

Anu
al 

Embora o médico e colecionador tenha quase sempre 
dirigido as suas escolhas para três categorias 
principais,  a pintura naturalista portuguesa, a 
porcelana chinesa e o mobiliário europeu, existem 
cerca de 20 peças no seu acervo que se integram na 
tipologia da arte sacra.  Em parceria com o Museu de 
São Roque (SCML), e com a curadoria da Prof. Dra. 
Teresa Leonor Vale, pretende-se a organização desta 
exposição temporária, que se pretende unitária e, ao 
mesmo tempo, reveladora de uma componente da 
coleção construída por Anastácio Gonçalves, até ao 
presente quase por completo desconhecida da 
generalidade do público 

Pretende-se, com esta 
exposição, aumentar o 
número de visitantes, 
esperando cerca de 

3000 pessoas. 

30.000,00 € 

PIDDAC + 
Mecenato 

(SCML-Museu de 
S.Roque) 

Esta exposição 
deverá inaugurar 

em finais de 
novembro de 2015 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

Visitas, ateliers, jogos, representações, 
ações diáticas  

    
Do pré-escolar ao 
ensino secundário 

1.570,00 € OF 

Adereços, 
consumíveis, 
fotocópias, 
material de 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
CASA-MUSEU ANASTÁCIO GONÇALVES 

desenho, etc. 
Leitura de textos, conversas, recreações 
históricas 

    Público sénior 120,00 € OF 
Produção de 

material de apoio 

Registo fotográfico de atividades realizadas 
para arquivo e divulgação 

PLU
RIAN
UAL 

captação dos momentos mais significativos de cada 
atividade 

reportagem, informação 405,00 € OF 
Máquina 

Fotográfica 

Concertos em parceria com a Antena 2, 
OML e New Music School 

Anu
al 

Uma das manifestações culturais que identificam a 
CMAG é, cada vez mais, a realização de concertos e 
recitais. Pretendemos continuar a realizá-los em 
parceria com as entidades que já colaboram connosco 
e, preferencialmente, conseguir novas parcerias 

Atingir novos públicos, 
cada concerto ou recital 

traz à CMAG cerca de 
100 pessoas 

2.000,00 € OF   

Noite e dia Internacional dos Museus 
Anu

al Realização de diversas atividades  
Atingir novos públicos 2.000,00 € OF   

Noites de verão (quintas-feiras) 
Anu

al Realização de diversas atividades  
Atingir novos públicos 2.000,00 € OF   

Colóquio para assinalar os 50 anos da 
morte do Dr. Anastácio Gonçalves 

Anu
al 

Assinala-se em Outubro de 2015 o cinquentenário da 
morte do médico e colecionador António Anastácio 
Gonçalves. Pretende-se  realizar um colóquio que 
reúna especialistas de diferentes áreas que vão desde 
o colecionismo à prática da oftalmologia e relações 
com da arte com a visão. 

  2.000,00 € OF   

 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
CONVENTO DE CRISTO 

NOTA INTRODUTÓRIA 
Em 2015 a cidade de Tomar será palco de uma das mais simbólicas festas religiosas de Portugal – A Festa dos Tabuleiros, cujo orago é o Espírito Santo. Tal evento colocará mais uma vez a 
cidade e o Convento de Cristo no centro das atenções mediáticas. Cremos ser esta mais uma oportunidade para o estabelecimento de ligações estéticas e culturais entre a cidade, com as 
suas instituições, e o monumento. Neste sentido, programam-se uma série de atividades que corporizarão os protocolos que têm vindo a ser estabelecidos com a Câmara Municipal de 
Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, a Universidade de Coimbra, entre outros, e que se espera venham a poder criar sinergias nos planos cultural, científico, artístico e lúdico. 
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PLURI
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
CONVENTO DE CRISTO 

 Paralelamente, entende-se que o aprofundamento e divulgação dos estudos científicos do monumento são, hoje em dia, fator incontornável para a captação e manutenção de um público 
cada vez mais ávido de conhecimento. Neste sentido os protocolos com instituições científicas, como sejam o IPT, atrás mencionado, a Universidade de Coimbra e a Faculdade de 
Arquitetura de Lisboa, pretendem entre outras vertentes criar condições objetivas para a comunicação de conteúdos científicos procedentes da investigação do imóvel e dos seus acervos, 
numa perspetiva de alargamento da oferta cultural. 
 Também, e como fator capital, a segurança do imóvel é objeto de sugestões. Com efeito considera-se que, após a implementação do Plano de Segurança, é imprescindível dotar este 
serviço de condições humanas e técnicas que possam tranquilizar os responsáveis pela sua gestão. Neste campo salienta-se a necessidade de vigilância humana no período noturno e a 
criação de condições para uma assídua manutenção dos sistemas técnicos de SADI, obrigatória, aliás, por lei.  
 No que respeita aos Serviços Educativos e de Animação, cujo garante de funcionalidade tem sido assegurado pela aquisição de serviços externos, reitera-se a sua necessidade, não só para 
a continuidade da dinâmica junto dos universo escolar como também para o desenvolvimento de uma série de atividades de animação que têm vindo a ser concebidas enquanto 
alternativa à clássica abordagem curricular do monumento. 
 Os seminários de pintura, com de residência de artistas, no Convento de Cristo têm dois objetivos: o primeiro é propiciar aos artistas a integração dos temas relacionados com o 
património, a arte e a cultura, que este conjunto monumental abarca, no seu processo criativo; o segundo objetivo é propiciar ulteriormente a divulgação do património cultural, nas mais 
diversas valências, através da produção própria de cada artista participante, e assim envolver a comunidade dos artistas na defesa e divulgação do património cultural. 
 Entende-se portanto, que além da variedade artística do monumento, a capacidade de receber pessoas em regime de residência confere ao Convento de Cristo uma mais valia na 
perspetiva das sinergias colaborativas ao permitir permanências e ritmos de trabalho sem paralelo, ao mesmo tempo que cativa a criatividade e o entendimento do espaço. 
No entanto, esta vertente das residências artísticas, científicas e culturais, só poderá ser assumida como elemento diferenciador dos demais patrimónios conventuais se forem dados 
passos definitivos com vista à dotação de vigilância humana no período noturno. 
INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO   

Digitalização da documentação gráfica  
pluri
anua

l 

Digitalização e passagem para  base de dados de 
documentação escrita e desenhada existente nos 
arquivos do monumento e produzida a partir de 1980, 
bem como a sistematização das bases de dados do 
património móvel inventariado sob diversos suportes. 

Aquisição de 3 discos 
externos de 1 Tb para 
repositório da base de 

dados e demais 
informação e ficheiros. 

300,00 € OF   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO   

Intervenções  pontuais de Conservação e 
Restauro ao abrigo do Protocolo com o 
Instituto Politécnico de Tomar 

anua
l 

Intervenções de limpeza, consolidação e conservação 
preventiva .Com o apoio e articulação da direção do 
CC, intervir nos elementos pétreos das coleções 
existentes e em áreas edificadas com caráter 
imanentemente preventivo.  

Aquisição de alguns 
materiais para apoio a 

estas atividades 
400,00 € OF   

Criação de condições mínimas para a 
instalação de um laboratório de pedra do 
IPT no Convento de Cristo 

pluri
anua

l 

Considerando que o IPT transferirá grande parte do 
seu mobiliário técnico de laboratório e maquinaria, há 
necessidade de, em parte das cavalariças do Claustro 
da hospedaria, proceder à regularização do piso, em 

50 mt2 de estrado ou 
deck na cavlariça do 

Claustro da Hospedaria 
2.500,00 € OF   
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
CONVENTO DE CRISTO 

calçada rolada, com a imposição de um sistema de 
estrados ou "deck". 

SEGURANÇA   

Manutenção dos equipamentos de SADI 
presentes no monumento 

anua
l 

Substituição de pilhas, baterias e filtros dos sensores 
de deteção de incêndio. Intervenção no software das 
diversas centrais 

    OF 
Orçamento em 

consulta 

Reconfiguração das centrais de SADI com 
vista à comunicação remota 

anua
l 

Interligação das centrais presentes no monumento 
com vista à integração e comunicação de dados de 
emergência. Dada a específicidade do material 
instalado pela firma Sensormatic / Tyco está a 
revelar-se difícil aquilatar os custos desta operação 

interligar os 8 
equipamentos de SADI 
de modo a que possam 

ser observados e 
comunicados sinais de 

emergência referentes a 
cada uma das 7 zonas 

de deteção de incêndio 
e 1 zona de intrusão 

  OF 
Orçamento em 

consulta 

Aquisição de 20 projetores de halogéneo e 
cabo elétrico para iluminação dos jardins e 
laranjal do convento 

anua
l 

Iluminação de trajetos nos espaços exteriores, 
aquando de atividades noturnas, considera-se 
necessário a aquisição de um sistema amovível de 
iluminação suficientemente robusto para o efeito. 

Iluminar trajetos 
pedestres nos cerca de 
3 hectares dos laranjais 
e jardins do castelo de 

Tomar 

2.000,00 € OF   

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO   

Ciclo de exposições monográficas e 
interpretativas do Convento de Cristo 

pluri
anua

l 

Abordagem expositiva das intervenções históricas no 
edificado do Convento de Cristo à luz das ideias da 
conservação e restauro da primeira República. Do 
dealbar do conceito de património à salvaguarda 
científica. 

  5.000,00 € OF   

Exposição de Artes  Plásticas  
Anu

al 

 PROJETO TRAVESSA DA ERMIDA  - 28 mar / 31 mai   - 
Exposição  individual de artes plásticas de Ana Perez: 
"Antes Morta que Burra" e "Make it Memorable" -  
(instalações); 14 nov / … - Exposição  individual de 
artes plásticas de Susanne Themlitz:  (instalação); 5 
set / 31 out  - Exposição  individual de artes plásticas 
de Rui Horta Pereira: "Água e um pouco de areia fina"  

Projeto desenvolvido 
em parceria com a CMT, 
decorrendo em paralelo 

com a mostra no 
Convento, também uma 
exposição  coletiva no 

Núcleo de Arte 

  
A angariar junto 

das parcerias  
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
CONVENTO DE CRISTO 

-  (instalação); 6 jun / 16 ago   - Exposição  individual 
de artes plásticas de Miguel Palma: "Autóctone"  -  
(instalação); 17 jan / 15 mar  - Exposição  individual 
de artes de Vasco Araújo: "Insula" (Video) e "Lasts" 
(instalação). 

Contemporânea, Tomar  

Evocação da Personalidade de Lopes Graça  
anua

l 
Exposição monográfica, lançamento de livro e 
exposição de artes plásticas 

  2.000,00 € OF + Mecenato   

Ciclo de exposições da farmacopeia 
monástica e Botica Conventual 

pluri
anua

l 

Em parceria técnica com o museu do ajulejo e a 
Associação Nacional de Farmácias, discurso expositivo 
que ilustre a evidência da antiga botica conventual e 
seu desenvolvimento. 

  15.000,00 € OF   

O Espírito e o Lugar 
anua

l 
Exposição anual coletiva de artistas plásticos da 
região de Tomar em diálogo com o monumento 

  500,00 € OF   

Seminário de Pintura  e Estudos de Arte no 
Convento de Cristo 

pluri
anua

l  

Evento com residência de artistas plásticos, criação 
artística "ao vivo" nos espaços do monumento em 
interação com mesmo 

  2.000,00 € OF + Mecenato   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS   
Vistas Animadas para Grupos do Pré-
Escolar ao Secundário e Famílias; Jogos 
lúdicos com os Serviços Educativos; 
Expressão dramática 

      4.500,00 € OF   

Feira Solidária de Iguarias Conventuais       
Feira exclusiva para Associações de Pais, 
IPSS e outras instituições de apoio social da 
comunidade local. 

Anu
al 

Feira solidária exclusiva para associações culturais, 
comissões de pais e outras instituições de apoio 
social, para venda de doces, licores e outras iguarias 
“conventuais” (receitas tradicionais) . Realizada com o 
apoio / parceria da CMT e Associações Culturais de 
Tomar 

21 Março - 3000/ 5000 
participantes 

250,00 € OF + Mecenato   

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
Anu

al 
(programa em elaboração) Parceria com CMT e 
Associações Culturais de Tomar 

        

Festa Templária 
Anu

al 

(Programa em elaboração) Em parceria com a CMT, 
ADIRN e outras Instituições locais) Que incluirá 
seminários e palestras no monumento. 

Maio 350,00 € 
OF +  IPT, CMT e 

ADIRN 
  

Semana da Criança e do Ambiente         Anu (Programa em elaboração) Organização: CMT. 2 / 6 Junho (1000/1500 350,00 € OF   
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
CONVENTO DE CRISTO 

Animação do atelier da Feira do livro al Atividades direcionadas para toda a comunidade 
escolar dos ensino pré.escolar e 1.º ciclo do concelho 
de Tomar 

alunos) 

Férias no Convento  
: crianças dos 5 aos 12 anos 

pluri
anua

l 

Atividades de Férias escolares:(programa em 
elaboração)     
Ateliers pedagógicos desenvolvidos em parceria com:  
Ginásio de Educação Da Vinci, polo de Tomar; Projeto 
Sobre Rodas e Visitas especiais ao Convento e 
Castelo, orientadas pelo SEA. 

 15 Junho a 15 
setembro.  10 a 15 

crianças por semana 
(120 a 180 crianças ) 

100,00 € OF   

Jornadas Europeias do Património 
Anu

al 
(programa em elaboração)     OF + Mecenato   

Dia da Criança  (semana da Criança e do 
Ambiente) 

anua
l 

Atividades lúdico educativas para crianças de 1º ciclo 
em ambiente de feira a desenvolver na Cidade de 
Tomar 

  500,00 € OF   

Dia da árvore  e da biodiversidade 
anua

l 

atividades que possam evidenciar a memória do 
perímetro natural conventual que cosntitui a Cerca do 
Convento  

  1.000,00 € OF + ICNB/ CMT   

Dia Mundial da Música 
Anu

al 
(programa em elaboração)   100,00 € OF   

Dia Mundial dos Castelos 
Anu

al 
(programa em elaboração)         

Aquisição de serviços para o Serviço 
Educativo e de Animação 

Pluri
anua

l 

Apoio à direção nas áreas educativas, culturais e 
pedagógicas. Produção de conteúdos educativos, 
apoio às escolas, coordenação de eventos e serviço 
educativo. Execução de visitas escolares e outras. 

Contrato de aquisição 
de serviços para um 

elemento, durante dois 
anos 

27.306,00 € OF Verba anual 

Evocação da Personalidade Lopes Graça 
anua

l 
Semana de concertos com colaboração de 
associações musicais  

  5.000,00 € OF   

Atividades culturais do monumento 
integradas na Festa dos Tabuleiros 2015 

Anu
al 

Exposições e espetáculos temáticos que possam 
captar os milhares de visitantes que demandam 
Tomar durante este evento onde se incluem 
workshops de manufatura de flores da Festa do 
Tabuleiros. Neste contexto insere-se ainda o projeto 
"Evadream - Florir Portugal" do produtor António 

  13.000,00 € OF   
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
CONVENTO DE CRISTO 

Romano com ciclo de conferências e ações culturais 
junto da comunidade e visitantes do monumento. 

Ciclo de Ópera e Canto Lírico com 
alojamento dos participantes 

Anu
al 

Conjunto de espetáculos operáticos de referência, 
com orquestra e coro a desenvolver no monumento e 
na cidade de Tomar bem como nos monumentos da 
Rede de Mosteiros integrando as associações 
culturais musicais do concelho de Tomar, sob a 
direção artística do Maestro Bryan Mckay 

  6.000,00 € OF   

Workshops de Fotografia 
Anu

al 

Atividade artística que pretende colocar o 
monumento como objeto da observação fotográfica e 
artística 

  1.500,00 € OF   

"Expedições do Convento de Cristo" 
Pluri
anua

l 

Visitas conferência a monumentos ou cidades onde 
seja notória a relacão artística com o Convento de 
Cristo, nomeadamente seguindo as "pisadas" de 
arquitetos e outras figuras ligadas ao monumento  

100 brochuras 
promocionais e demais 
divulgação. Contactos 

institucionais com 
operadores culturais de 

cada local. 

1.500,00 € OF   

 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

Edição Comentada da Historia Corográfica 
do Mosteiro de Alcobaça, de Frei Manoel 
de Figueiredo 

2015 
Trata-se de mais importante descrição do Mosteiro 
antes da extinção das  Ordens Religiosas.  

Aumentar em 100% a 
disponibilização pública 
de obras da Livraria de 

Alcobaça 

5 000€ OF   

Estudo e investigação conducentes à 
realização da exposição “Vivências do 
Mosteiro de Alcobaça”.  No âmbito dos 25 
Anos do MA como Património Mundial 

Anu
al 

 Abordagem cénica, documental e artística da 
evolução histórica do Mosteiro de Alcobaça, desde a 
sua fundação até à atualidade 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA 

Publicação do Catálogo da Exposição 
“Vivências do Mosteiro de Alcobaça” . No 
âmbito dos 25 Anos do MA como 
Património Mundial 

        
Câmara 

Municipal de 
Alcobaça 

   Sujeito a 
confirmação 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Atualização anual do inventário do acervo 
móvel 

        
Anu

al 

Prossecução do Inventário do acervo do Mosteiro de 
Alcobaça;  

        

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

Conservação e Restauro do Anjo da 
Anunciação, peça monumental em 
terracota 

      
Anu

al 

Intervenção de conservação e restauro sobre o Anjo 
da Anunciação, proveniente do antigo altar-mor da 
igreja  

    
Câmara 

Municipal de 
Alcobaça 

Sujeito a 
aprovação de 

protocolo que se 
encontra na DGPC 

Conservação e Restauro de duas esculturas 
em madeira de grandes dimensões. 

       
Anu

al                        

 Intervenção de conservação e restauro sobre duas 
esculturas monumentais de madeira, pertencentes ao 
acervo do MA      

    
Mecenato 
Cultural 

Sujeito a 
confirmação 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

Exposição The House / A Casa – Cristina 
Rodrigues 

       
Anu

al 

Exposição que estará patente em todo o espaço 
visitável do Mosteiro de Alcobaça, estabelecendo um 
forte diálogo entre a obra exposta e a arquitetura 
deste monumento 

    
Custos 

Suportados pela 
autora 

  

Exposição Vivências do Mosteiro de 
Alcobaça. No âmbito dos 25 Anos do MA 
como Património Mundial 

         
Anu

al 

Exposição documental e artística sobre a evolução 
histórica do Mosteiro de Alcobaça, desde a sua 
fundação até à atualidade. 

    
Câmara 

Municipal de 
Alcobaça 

  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

Cistermúsica 
 

Anu
al 

        

Financiamento 
atribuído ao 

Festival 
Cistermúsica 

Concerto pela Banda da Guarda Nacional 
Republicana. No âmbito dos 25 Anos do 
MA como Património Mundial 

            

Concerto da Banda da PSP. No âmbito dos             
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA 

25 Anos do MA como Património Mundial            
Encontro Ibérico de Patrimónios Mundiais             

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

25 Anos / 25 Conferências     

Ciclo de conferências em parceria com a Academia 
Portuguesa de História, incidindo na temática “Reis 
de Portugal”: Serão abordados 12 monarcas (aqueles 
que tiveram papel mais determinante na história do 
MA). 

        

    
Conferências isoladas incidindo na Ordem de Cister e 
MA. 

        

Mostra de Doces e Licores Conventuais 
  

Anu
al       

Exposição e venda de doces e licores conventuais 
nacionais e estrangeiros. 

    
Câmara 

Municipal de 
Alcobaça 

  

 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DA BATALHA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

Publicação: Dª Filipa de Lencastre e a sua 
época 

anua
l 

Edição das Atas do Colóquio a realizar em parceria 
com a Universidade Nova de Lisboa 

Edição: 1000 
exemplares 

3.500,00 € 

OF + UNL/Centro 
do Património da 

Estremadura e 
outros a designar 

  

Publicação: As conferências do Mosteiro - 
Portugal: globalização, identidade e cultura 

anua
l 

Edição das palestras das "Conferências do Mosteiro", 
onde se procurará debater as questões de 
globalização, identidade e cultura 

Edição: 1000 
exemplares 

3.000,00 € 

OF + Câmara 
Municipal da 

Batalha e outros 
a designar 

  

Publicação: Contos de um Mosteiro 
anua

l 

Edição de contos originais de 20 escritores 
participantes no Encontro de Arte, cultura e criação 
literária 

Edição: 1000 
exemplares 

3.500,00 € 

OF + Câmara 
Municipal da 

Batalha e outros 
a designar 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DA BATALHA 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

Colóquio: Dª Filipa de Lencastre e a sua 
época 

Anu
al 

Colóquio 2 dias - mês de Maio, destinado a 
investigadores, professores do ensino básico e 
secundário e público interessado 

Tendo como pretexto os 
600 anos da morte de 

dª Filipa de Lencastre, o 
colóquio visa 
aprofundar o 

conhecimento de uma 
época e de uma geração 

de reis e príncipes, 
todos eles sepultados 

no Mosteiro da Batalha. 
O colóquio permitirá 

aprofundar a 
investigação sobre o 

monumento e o 
contexto histórico da 

sua construção e da sua 
importância na 

afirmação do poder real 
e da identidade 

nacional. 

1.300,00 € 

OF + 
Universidade 

Nova de 
Lisboa/Centro do 

Património da 
Estremadura e 

outros, a 
designar 

  

As Conferências do Mosteiro - 
Globalização, Cultura e Identidade 

Anu
al 

6 conferências - a realizar entre Março a Julho 

Tendo como pretexto 
um monumento que 
desde a sua génese 

afirmou a 
independência de 
Portugal e a nossa 

identidade como Nação, 
as conferências, com a 

participação de 
personalidades 

marcantes da cultura 
nacional, visam a 

1.500,00 € 

OF + Câmara 
Municipal da 

Batalha e outros 
a designar 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DA BATALHA 

reflexão sobre a nossa 
identidade e a 

importância da cultura 
na sua afirmação 

Arte, cultura e criação literária - Encontro 
de Escritores -  

Anu
al 

Encontro de escritores - Mês de Junho 

Como pode um 
monumento fazer apelo 

à criação literária? - 
Como alimentar esse 
diálogo tão frutuoso 

entre o património e a 
criação 

contemporânea? Um 
desafio a 20 escritores, 

que produzam obra 
literária inspirados pelo 

Monumento 

950,00 € 

OF + Câmara 
Municipal da 

Batalha e outros 
a designar 

  

 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS E TORRE DE BELÉM 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

Edição de atas do congresso internacional 
“SPHERA MUNDI – Arte e Cultura no 
Tempo dos Descobrimentos”- no âmbito 
dos 500 Anos da Torre de Belém 

Anu
al 

Realização no CCB do congresso internacional 
“SPHERA MUNDI – Arte e Cultura no Tempo dos 
Descobrimentos”. Coprodução com Instituto de 
História de Arte da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 

Presença de no mínimo 
100 congrssistas 

2.000,00 € OF 
Apoios: CCB 

cedência gratuita 
de espaços 

Edição de catálogo da Exposição “5º 
Centenário da Torre de Belém”  

Anu
al 

Tiragem de 1000 exemplares de catálogo com cerca 
de 200 pgs. 

Venda de 500 catálogos 
em 2015 

6.000,00 € OF 
Edição apoiada 

pela INCM 
INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Arquivo Fotográfico do Mosteiro dos Anu Continuação do trabalho de reorganização e Tratamento de 700 2.800,00 € OF   
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
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RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS E TORRE DE BELÉM 

Jerónimos/ Torre de Belém al conservação preventiva do espólio fotográfico e 
documental do Mosteiro dos Jerónimos e Torre de 
Belém, iniciado em 2013. 

espécimes 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
Conceção e produção de Exposição “5º 
Centenário da Torre de Belém" no  
Refeitório do Mosteiro dos Jerónimos em 
colaboração com a CML - Museu da Cidade 
e Arquivo Histórico 

Anu
al 

Exposição de obras originais, documentais e de " 
memorablia" sobre a Torre de Belém. Cedência de 
peças e documentos por particulares, instituições, 
museus. 

Aumentar em 15% a 
visita do  público 

português ao Mosteiro 
dos Jerónimos  

130.000,00 € OF Custo estimado 

Reimpressão de cartazes para Mupis da 
exposição de rua 500 Anos da Torre de 
Belém 

Anu
al 

2 reposições de cartazes nos MUPIS cedidos pela CML 
Atingir 1 500 000 de 

cidadãos portugueses e 
estrangeiros 

1.505,52 € OF   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
Conceção, design e edição de livro ilustrado 
sobre a Torre de Belém para público 
infanto-juvenil 

Anu
al  

Apoio aos cerca de 30 000 alunos que visitam 
anualmente a Torre de Belém. Edição 2 000 
exemplares de baixo custo.  

Vender cerca de 500 
exemplares em 2015 

5.600,00 € OF Apoio INCM. 

Ateliers de apoio educativo às 
comemorações dos 500 anos da Torre de 
Belém dirigidos a público escolar infanto-
juvenil 

Pluri
anua

l  

No âmbito das comemorações dos 500 anos da Torre 
de Belém, pretende-se desenvolver 3 ateliers dirigidas 
ao pré-escola, 1º e 2º ciclo do ensino básico. 

Atingir os 6 000 alunos 
no ano letivo 2015-2016 

500,00 € OF 

Custos estimados 
para produção e 

aquisição  de 
materiais de apoio 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Divulgação pública nos media dos vários 
eventos do programa de celebração dos 
500 anos da Torre de Belém 

Anu
al  

Spots, anúncios nos jornais, adesão ao facebook, 
mobilização de jornalistas para publicação de artigos 
sobre a Torre de Belém. Circuitos Mupi e outros 
canais de comunicação em Lisboa da 
responsabilidade da CML 

Atingir 1 000 000 de 
cidadãos 

30.000,00 € OF 

Em colaboração 
com a Divisão de 
Documentação, 
Comunicação e 
Informática da 

DGPC 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DA MÚSICA 

NOTA INTRODUTÓRIA 
A missão do Museu, conforme estabelecida no seu regulamento interno é a de “Salvaguardar, conservar, estudar, valorizar, divulgar e desenvolver os bens culturais do museu, promovendo 
o património musicológico, fonográfico e organológico português, tendo em vista o incentivo à qualificação e divulgação da cultura musical (…)”. 
Neste ano de grandes decisões para o futuro do Museu da Música, tendo terminado no final de 2013 o protocolo referente à sua instalação na Estação de Metropolitano do Alto dos 
Moinhos e estando prevista a transferência para o Palácio Nacional de Mafra, há que repensar os objetivos operacionais e estratégias com uma dupla perspetiva: 
Por um lado, cumprir a missão do museu conforme definida, incrementando em particular as atividades de extensão cultural para a captação de novos públicos e novas receitas, 
regularizando os enquadramentos legais para o efeito (neste sentido, a criação de novas estratégias de comunicação assegura desde já novo público fiel à programação e 
consequentemente ao acervo do Museu da Música; está também prevista a abertura do museu mais um dia por semana a partir de Setembro; de igual forma estão em curso medidas que 
prevêem a dinamização da Associação de Amigos e o aumento substancial do número de associados). 
A angariação de mecenato, assim como a continuação de parcerias e acordos com várias instituições, nomeadamente com o meio académico, serão também objetivos prioritários.  
Simultaneamente, e já numa perspetiva de futuro próximo com a nova localização do museu, que prevê um significativo aumento de área expositiva, cabe-nos incentivar o estudo do 
acervo, a conservação e o restauro das peças que até agora não eram passíveis de serem apresentadas, aumentando deste modo o número de exemplares significativos num discurso 
expositivo. Podendo pela primeira vez serem apresentadas ao público, estes vêm colmatar algumas graves lacunas da atual exposição permanente e, noutros casos, contribuem para uma 
melhor leitura e compreensão dos núcleos programáticos. 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

Produção de uma publicação em formato 
digital alusiva ao projeto de recuperação, 
tratamento, organização e divulgação da 
documentação pertencente ao Museu da 
Música que integra o arquivo pessoal de 
Alfredo Keil 

Anu
al 

A publicação deverá apresentar as várias tarefas 
desenvolvidas no decurso do projeto, assim como as 
principais conclusões. 

Divulgação no site 
institucional do Museu 

da Música e da 
Associação dos Amigos 

do Museu da Música até 
29 de Maio de 2015 

  

Associação dos 
Amigos do 
Museu da 
Música na 

sequência de 
financiamento 

obtido após 
candidatura ao 
"Concurso para 
Recuperação, 
Tratamento e 

Organização de 
Acervos 

Documentais 
2014" 

promovido pela 
Fundação 
Calouste 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DA MÚSICA 

Gulbenkian 

Migração para a Europeana de todos os 
registos do Matriz  alusivos ao arquivo 
pessoal de Alfredo Keil que possuam 
imagens associadas 

Anu
al 

Migração para a Europeana de todos os registos do 
Matriz  alusivos ao arquivo pessoal de Alfredo Keil 
que possuam imagens associadas 

Disponibilização dos 
registos na Europeana 

até ao final de 
Novembro de 2015 

  

Associação dos 
Amigos do 
Museu da 
Música na 

sequência de 
financiamento 

obtido após 
candidatura ao 
"Concurso para 
Recuperação, 
Tratamento e 

Organização de 
Acervos 

Documentais 
2014" 

promovido pela 
Fundação 
Calouste 

Gulbenkian 

  

(Re)inscrição do Museu da Música nas 
redes europeias de coleções de 
instrumentos musicais, arquivos sonoros e 
partituras 

Anu
al 

Efetuar a (re)inscrição do Museu da Música na IASA, 
RISM e CIMCIM de modo a estar a par dos avanços e 
dos processos e projetos desenvolvidos por 
congéneres europeus e mundiais. 

Garantir uma inscrição 
regularizada do Museu 

da Música nas seguintes 
redes: IASA, RISM, 

CIMCIM 

      

Desenvolvimento de documentação 
complementar para exploração da 
exposição permanente 

Anu
al 

Desenvolvimento de documentação complementar 
em formato digital para exploração da exposição 
permanente, tendo em vista a sua disponibilização 
junto de educadores, professores e responsáveis por 
grupos culturais que desejem preparar visitas ao 
Museu. 

Desenvolvimento de um 
brochura em formato 

digital 
      

Estabelecimento de parcerias com 
instituições tendo em vista o estudo e 

Anu
al 

Estabelecimento de parcerias com instituições que 
prossigam fins similares ao Museu da Música tendo 

Estabelecer entre 1 a 3 
parcerias 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DA MÚSICA 

investigação em torno das coleções do 
Museu 

em vista o desenvolvimento de estudos e 
investigação em torno das coleções do Museu 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Digitalização de documentos do arquivo 
pessoal de Alfredo Keil 

Pluri
anua

l 

No âmbito do projeto para recuperação, tratamento, 
organização e divulgação da documentação 
pertencente ao Museu da Música que integra o 
arquivo pessoal de Alfredo Keil, já iniciado em 2014, 
pretende-se realizar cópias digitais de alguns 
documentos, contando o Museu para esse efeito com 
a ajuda da Associação dos Amigos do Museu da 
Música assim como do Arquivo Fotográfico da DGPC 

Digitalização de 15 
documentos 

(aproximadamente 500 
imagens); 

  

Associação dos 
Amigos do 
Museu da 
Música na 

sequência de 
financiamento 

obtido após 
candidatura ao 
"Concurso para 
Recuperação, 
Tratamento e 

Organização de 
Acervos 

Documentais 
2014" 

promovido pela 
Fundação 
Calouste 

Gulbenkian 

Este objetivo 
depende 

diretamente de 
trabalho a 

desenvolver pelo 
Arquivo 

Fotográfico da 
DGPC 

Migração para o software Matriz dos 
registos alusivos à descrição da 
documentação pertencente ao arquivo 
pessoal de Alfredo Keil desenvolvidos 
anteriormente com outras aplicações 

Anu
al 

Migração para o software Matriz dos registos alusivos 
à descrição da documentação pertencente ao arquivo 
pessoal de Alfredo Keil desenvolvidos anteriormente 
com outras aplicações, seguido da correspondente 
validação e associação às fichas da totalidade de 
imagens já digitalizadas, tendo em vista a migração 
posterior para a Europeana 

Disponibilização no 
Matriz dos registos 

relativos à totalidade do 
arquivo pessoal de 

Alfredo Keil; Associação 
aos respetivos registos 

de todas as 
digitalizações efetuadas 

de documentos 
pertencentes ao arquivo 
pessoal de Alfredo Keil; 

  

Associação dos 
Amigos do 
Museu da 
Música na 

sequência de 
financiamento 

obtido após 
candidatura ao 
"Concurso para 
Recuperação, 
Tratamento e 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DA MÚSICA 

Organização de 
Acervos 

Documentais 
2014" 

promovido pela 
Fundação 
Calouste 

Gulbenkian 

Organização dos acervos fonográfico e 
documental 

Pluri
anua

l 

Assegurar a continuidade do projeto de 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 de 
acordo com os procedimentos em vigor assim como o 
seu reacondicionamento em material a adquirir 

Registo de entre 4000 a 
6000 fonogramas / 

documentos até 31-12-
2015 e respetivo 

reacondicionamento 

1.500,00 € OF   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

Conservação e preservação dos 
documentos em mau estado pertencentes 
ao arquivo pessoal de Alfredo Keil 

Pluri
anua

l 

No âmbito do projeto para recuperação, tratamento, 
organização e divulgação da documentação 
pertencente ao Museu da Música que integra o 
arquivo pessoal de Alfredo Keil, já iniciado em 2014, 
pretende-se realizar intervenções de conservação e 
preservação dos documentos em mau estado, 
contando o Museu para esse efeito com a ajuda da 
Associação dos Amigos do Museu da Música assim 
como do Laboratório José de Figueiredo da DGPC 

Intervenções de 
preservação e 

conservação de 
documentação a 

identificar e 
considerada em risco 

(cerca de 3% da 
documentação). 

  

Associação dos 
Amigos do 
Museu da 
Música na 

sequência de 
financiamento 

obtido após 
candidatura ao 
"Concurso para 
Recuperação, 
Tratamento e 

Organização de 
Acervos 

Documentais 
2014" 

promovido pela 
Fundação 

Este objetivo 
depende 

diretamente de 
trabalho a 

desenvolver pelo 
Laboratório José 
de Figueiredo da 

DGPC 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DA MÚSICA 

Calouste 
Gulbenkian 

Reacondicionamento da documentação 
pertencente ao arquivo pessoal de Alfredo 
Keil 

Pluri
anua

l 

Reacondicionamento da documentação pertencente 
ao arquivo pessoal de Alfredo Keil 

Reacondicionamento da 
documentação 

acondicionada em 73 
caixas francesas e 

acondicionamento de 
cerca de 25 caixas com 

documentação com 
formatos superiores a 

A4, perfazendo um total 
de 9 ml; 

  

Associação dos 
Amigos do 
Museu da 
Música na 

sequência de 
financiamento 

obtido após 
candidatura ao 
"Concurso para 
Recuperação, 
Tratamento e 

Organização de 
Acervos 

Documentais 
2014" 

promovido pela 
Fundação 
Calouste 

Gulbenkian 

  

Aquisição de 3 Data Loggers 
Anu

al 

Tendo em vista a recolha e sistematização de dados 
de temperatura e humidade relativa indispensáveis às 
ações de conservação preventiva do Museu impõe-se 
a aquisição de data loggers 

Aquisição de 3 Data 
Loggers 

450,00 € OF   

Restauro do Cravo Taskin (MM 1096) 
Anu

al 

Tesouro Nacional, este instrumento aguarda há vários 
anos uma intervenção de restauro que cada vez mais 
se afigura urgente, apresentando o seu estado de 
conservação uma progressiva degradação. 

Reparar a estrutura da 
caixa e dobradiças, 

encordoamento, 
teclado, mecanismo de 

acoplamento, 
joelheiras, saltarelos, 

abafadores, acerto dos 
pontos de beliscar e 

6.150,00 € OF   
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DA MÚSICA 

harmonização 

Restauro do Piano Bechstein 
Anu

al 

Restauro do piano Bechestein anteriormente 
pertencente ao compositor Luís de Freitas Branco 
tendo em vista a sua utilização em concertos 
organizados pelo Museu e pela Associação dos 
Amigos do Museu da Música, assim como em 
workshops e visitas temáticas 

Restauro de um piano 2.460,00 € OF   

Restauro de uma pianola 
Anu

al 

O restauro de uma pianola seria essencial para dar a 
conhecer ao público um dos instrumentos mais 
utilizados no século XIX para reproduzir música, 
possibilitando de igual modo a reprodução de rolos 
de pianola pertencentes ao acervo do Museu 

Restauro de uma 
pianola 

      

Restauro do Piano Rhodes 
Anu

al 

Restauro do Piano Rhodes pertencente à RTP e em 
depósito no Museu da Música. Uma vez restaurado 
deverá integrar a exposição permanente do Museu. 

Restauro do Piano 
Rhodes 

      

Manutenção dos instrumentos históricos 
Anu

al 
Afinação e harmonização dos instrumentos históricos 
utilizados ou a utilizar pontualmente em concertos  

Conservação preventiva 
dos instrumentos da 

coleção 
2.500,00 € OF   

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

Exposição temporária: uma nova 
apresentação, Museu da Música 

Pluri
anua

l 

Desenvolvimento de um pré-programa tendo em 
vista a inauguração em 2016 de uma exposição 
temporária alusiva a novas soluções para a futura 
exposição permanente do Museu da Música. A 
exposição deverá apresentar algumas das soluções e 
dos conjuntos expositivos a constar da exposição do 
futuro museu. 

Desenvolvimento de um 
pré-programa tendo em 
vista a inauguração em 

2016 

10.000,00 € OF + Mecenato 

Elaboração de 
material 

audiovisual e de 
interatividade para 
o público material 

que fará parte 
integrante do 

projeto expositivo 
do museu. 

Exposição temporária de Violinos de Fatura 
Portuguesa 

Anu
al 

Exposição subordinada à construção de violinos em 
Portugal, tendo por base a coleção do Museu da 
Música, cujos objetivos passam por dar a conhecer a 
indústria portuguesa de violinos, violetas, violoncelos 
e rabecas. 

Inauguração de uma 
exposição e 

desenvolvimento de um 
catálogo online 

(acessível a partir do 

2.000,00 € OF + Mecenato   
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DA MÚSICA 

site do museu). 

Mostra documental focada na obra de 
Alfredo Keil 

Anu
al 

Focando-se com especial incidência na sua faceta de 
músico, a mostra deverá também ter em conta o 
modo como essa faceta se entrecruzou com outras 
áreas, como o colecionismo e a pintura, e a forma 
como esta articulação pluridisciplinar se revelou nos 
seus trabalhos. 

Organização de uma 
mostra documental até 

ao final de Maio de 
2015 

  

Associação dos 
Amigos do 
Museu da 
Música na 

sequência de 
financiamento 

obtido após 
candidatura ao 
"Concurso para 
Recuperação, 
Tratamento e 

Organização de 
Acervos 

Documentais 
2014" 

promovido pela 
Fundação 
Calouste 

Gulbenkian 

  

Mostra mensal de uma peça do acervo do 
Museu 

Anu
al 

Assegurar a continuação do projeto de mostra mensal 
de uma peça do acervo, garantindo a produção de 
conteúdos informativos que deverão ser 
disponibilizados tanto na exposição como no site 

12 mostras realizadas 
em 2015 

  OF   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

Dia Internacional dos Museus/Noite dos 
Museus 

Anu
al 

Programação para celebração da Noite/Dia 
Internacional dos Museus 

Assegurar a realização 
de uma programação 

para a Noite e Dia 
Internacional dos 

Museus 

1.500,00 € OF + Mecenato   

Ciclo de conferências em torno das diversas 
facetas de Alfredo Keil 

  
Organização de um ciclo de conferências que terá 
como objetivo a apresentação de diversas facetas de 
Alfredo Keil, mas também a reflexão sobre as 

Organização de um ciclo 
de conferências até ao 
final de Maio de 2015 

  
Associação dos 

Amigos do 
Museu da 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
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RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DA MÚSICA 

características deste arquivo, o seu tratamento e a 
sua vertente patrimonial. 

Música na 
sequência de 

financiamento 
obtido após 

candidatura ao 
"Concurso para 
Recuperação, 
Tratamento e 

Organização de 
Acervos 

Documentais 
2014" 

promovido pela 
Fundação 
Calouste 

Gulbenkian 

Evento musical com composições de 
Alfredo Keil 

  
Organização de um evento musical com composições 
de Alfredo Keil, tendo por base uma seleção efetuada 
dentre as partituras existentes no Museu da Música. 

Organização de um 
evento musical até ao 
final de Maio de 2015 

  

Associação dos 
Amigos do 
Museu da 
Música na 

sequência de 
financiamento 

obtido após 
candidatura ao 
"Concurso para 
Recuperação, 
Tratamento e 

Organização de 
Acervos 

Documentais 
2014" 

promovido pela 
Fundação 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
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RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DA MÚSICA 

Calouste 
Gulbenkian 

"Um Músico, Um Mecenas" - Ciclo de 
Concertos em Instrumentos Históricos  

  

3.ª edição do Ciclo "Um Músico, um Mecenas" cujos 
objetivos passam por 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       

Ciclo de concertos Jazz   
Organização de um ciclo de concertos com música 
jazz 

6 concertos       

Aquisição de um sistema modular para 
montagem e desmontagem de um palco 

  

A forma como está organizada a sala de concertos do 
Museu, impede a visualização dos músicos por parte 
do público que fica sentado mais atrás. A montagem 
de um pequeno palco daria outra qualidade e 
perceção do espetáculo. 

Aquisição de um 
sistema modular para 

montagem e 
desmontagem de um 

palco 

1.500,00 € OF   

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Renovação do site do Museu da Música 
Anu

al 

Atualização do gestor de conteúdos do site do Museu 
para a sua versão mais recente, tendo em vista a 
correção de problemas, introdução de novas 
funcionalidades e melhorias em usabilidade, 
estabilidade e segurança, aumentando assim o seu 
potencial como ferramenta de divulgação do Museu e 
das suas atividades 

Renovação do site do 
Museu da Música até 

31-12-2015 
2.000,00 € OF   

Desenvolvimento de um vídeo promocional 
sobre o Museu da Música, as suas coleções, 
serviços e pessoas 

Anu
al 

A criação de um vídeo promocional acerca do Museu 
e da sua história (em português e inglês) seria uma 
forma de, em Portugal e no estrangeiro, divulgar o 
Museu e a sua coleção, sendo um cartão de visita 

Desenvolvimento de um 
vídeo promocional 
sobre o Museu da 

Música até 31-12-2015 

  OF + Mecenato   

ESTÁGIOS E VOLUNTARIADO 

Estágios e Voluntariado 
Anu

al 

Assegurar a continuidade dos programas de estágios 
e voluntariado do Museu da Música, efetuar a sua 
divulgação, realizar o processo de seleção dos 
candidatos, definir e acompanhar a implementação 
dos planos de trabalho 

Orientar com sucesso 
entre 5 a 6 estagiários / 
voluntários por edição 

dos programas de 
estágios e voluntariado 

      

EQUIPAMENTOS 
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ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DA MÚSICA 

Implementação de uma rede wireless nos 
vários espaços do Museu 

Anu
al 

Implementação de uma rede wireless nos vários 
espaços do Museu, em particular tendo em vista a 
viabilização de um projeto para utilização de tablets 
pelo publico do Museu 

Implementação de uma 
rede wireless nos vários 

espaços do Museu 
      

Aquisição de equipamento informático 
necessário à acústica de concertos, 
digitalização de documentos, 
desenvolvimento de trabalho de divulgação 
e comunicação 

      5.040,00 € OF   

 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DO CHIADO / MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
Aquisição de obras de arte       10.000,00 € PIDDAC   

Vários artistas (8) ao longo ano   Instalação numa parede da receção do MNAC   20.000,00 € OF   
Project Room/ Musa Paradisíaca   Instalação   10.000,00 € OF   

Coleção SEC (1ª parte) 
  

Pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo e 
instalação   

30.000,00 € OF 
  

Col. SEC / Fotografia 
  

Fotografia 
  

20.000,00 € 
OF + Millenium 

BCP   

Adriano Sousa Lopes  Retrospetiva 
  

Pintura e desenho 
  

30.000,00 € 
OF + Millenium 

BCP   

António Soares Retrospetiva 
  

Pintura e desenho 
  

20.000,00 € 
OF + Millenium 

BCP   
Bodies in Space   Vídeo     SONAE   

La Deuxième Sexe   Fotografia, vídeo instalação     SONAE   
Mónica de Miranda   Vídeo     SONAE   

Coleção Alberto Caetano 
  

Pintura, escultura, desenho, objetos 
    

Amigos do 
Museu   
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ANUAL 

/ 
PLURI
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RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DO CHIADO / MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

Temps d'Images   Vídeo, instalação     SONAE   
António Júlio Duarte   Filmes     SONAE   

1ª Edição do prémio Sonae Média Art   Vídeo. Prémio anunciado em Dezembro.     SONAE   

 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DE GRÃO VASCO 

NOTA INTRODUTÓRIA 
I 
O Museu Grão Vasco pretende desenvolver um conjunto de atividades, em 2015, que se inscrevam na estratégia global de afirmação e preparação para o ano maior do presente triénio 
(2014/2016) e que será o ano das comemorações do centenário da sua fundação – 2016. 
Assim, se o corrente ano está a ser dedicado à construção das parcerias indispensáveis ao bom desempenho do museu para os próximos anos, através de uma política de integração 
(mesmo que por vezes se estejam a incorporar alguns eventos de forma mais intempestiva) no conjunto das realizações produzidas por outras entidades, assumindo nós o papel mais 
passivo de recetores e lugar de excelência à realização de tais projetos, a verdade é que tal construção tem vindo a resultar em mais valias inquestionáveis para todos, uma vez que: 
- Estabelecemos já protocolos com mais de 30 entidades públicas e privadas, nas mais diversas áreas de atuação da sociedade viseense, destacando as entidades de natureza política, 
social, económica, formativa e cultural, e estamos em vias de celebrar novos protocolos com mais uma vintena de entidades que se pretendem associar a nós; 
- Integramos já o núcleo duro das entidades constitutivas dos Conselhos Consultivos do Município, nomeadamente nas áreas sociais, empresariais, pedagógicas e culturais; 
- Somos já parceiros fundamentais e estruturantes no conjunto das realizações e eventos que envolvem a sociedade viseense, nomeadamente junto do Município de Viseu; do Grupo de 
Amigos do Museu Grão Vasco; do Teatro Viriato; Conservatório de Música Dr. Azeredo Perdigão; Projeto Património; Jardins Efémeros; Grupo Visabeira; Lusovini; Associação Comercial de 
Viseu; Associação Empresarial da Região de Viseu; Instituto Piaget; Instituto Superior Politécnico de Viseu; Comunidade Intermunicipal Viseu, Dão-Lafões; Escola E B 2,3 Grão Vasco; 
Instituto Português do Desporto e Juventude; Associação Adamastor; Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu; Escola Profissional Profitecla; Estabelecimento Prisional de 
Viseu; Liga dos Combatentes de Viseu; Museu da Misericórdia de Viseu e Museu do Tesouro da Sé de Viseu; para só referirmos aqui os que já realizaram ações concretas no museu, ou o 
museu integrou projetos de sua autoria, ao longo dos últimos seis meses, nos mais diversificados setores das respetivas competências e vocações. 
II 
Tudo para que o próximo ano seja objeto de uma participação bem mais ativa e interventiva da nossa parte, como se pode perceber pelo conjunto de eventos programados, as mais das 
vezes em total articulação com as restantes entidades parceiras. 
É estratégico para o MGV poder integrar ativamente algumas das mais conceituadas e visíveis ações de natureza social, artística e cultural, constituindo-se como parceiro privilegiado e 
lugar de excelência onde alguns eventos dos festivais da cidade, e sessões ou cerimónias relativas a essas mesmas entidades, possam ter lugar. 
Ao mesmo tempo o MGV necessita de avançar com um conjunto de trabalhos preparatórios, de organização, estudo e investigação, já em 2015, para que o Programa Centenário possa 
decorrer em 2016 com a qualidade e excelência que o museu merece e a sociedade viseense exige. As ações preparatórias são, em boa verdade, todas as que exigem agora o 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DE GRÃO VASCO 

estabelecimento de parcerias ativas por parte do museu, entendendo-se estas atividades como ensaios para o projeto centenário. 
Em 2016 pretendemos desenvolver um conjunto de atividades ao longo do ano, na base da constatação de que o ano tem doze meses e, portanto, passível de programar doze eventos ou 
conjunto de eventos em articulação com outros tantos mecenas/parceiros (ou agrupamentos de parceiros), de maneira a podermos alcançar os mais diversificados públicos que, de alguma 
forma, sejam também públicos ou destinatários dos interesses sociais, culturais, económicos e empresariais desses mesmos nossos parceiros. 
Assim, todos os eventos, ações e projetos que estamos a prever realizar em 2015 não podem ser apenas interpretados na lógica das realizações anuais, mesmo que as mesmas se confinem 
ao momento da sua concretização, e ao ano de 2015, mas devem ser percebidos nessa lógica mais profunda e alargada no tempo, que se prende com a intenção de sedimentação destas 
relações institucionais com as parcerias que já assumiram conscientemente o desejo e a pretensão de se associarem às comemorações do nosso centenário. 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

José de Almeida Furtado, o Gata - Pintor 
viseense 

Anu
al 

Catálogo da exposição. Alcina Silva. Coordenação 
geral de Agostinho Ribeiro. 

Apresentação na 
inauguração da 

respetiva exposição 
3.000,00 € 

OF + Município 
de Viseu 

  

Territórios do Vinho 
Anu

al 
Flyer da exposição. Manuel Novaes Cabral e 
Agostinho Ribeiro. 

Apresentação na 
inauguração da 

respetiva exposição 
300,00 € OF   

Os Artistas e Mestres de Ofícios Locais 
(Moda e Design) 

Anu
al/Pl
uria
nual 

Publicação sobre a produção artesanal e artística. 
José Mendonça, Graça Abreu e Agostinho Ribeiro. 

Apresentação na 
inauguração da 

respetiva exposição 
1.000,00 € OF   

Centenário do MGV - Cem anos, cem obras 
de referência do MGV 

Pluri
anua

l 

Investigação para publicação das cem obras de 
referência do Museu Grão Vasco. Alcina Silva e 
Agostinho Ribeiro, com colaboradores científicos 
ainda não definidos. 

Apresentação em 
janeiro/fevereiro de 

2016 
5.000,00 € OF   

Centenário do MGV - História do Museu 
Grão Vasco 

Pluri
anua

l 

Investigação para publicação da História do Museu 
Grão Vasco. Comissariado e curadoria de Alcina Silva 
e Agostinho Ribeiro. 

Apresentação em 16 de 
março de 2016, 

aquando da 
inauguração da 

exposição sobre a 
História do Museu Grão 

Vasco 

5.000,00 € OF   

Centenário do MGV - O Maneirismo em 
Portugal (?) 

Pluri
anua

l 

Investigação para publicação do catálogo da 
exposição "O Maneirismo em Portugal (?). Com o 
apoio técnico e científico do Museu Nacional de Arte 
Antiga, (António Pimentel, José Alberto Seabra e 

Apresentação em Maio 
de 2016, aquando da 

inauguração da 
exposição homónima, 

5.000,00 € OF   
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Joaquim Caetano (?). no MGV 

Centenário do MGV - A Pintura no tempo 
de Vasco Fernandes 

Pluri
anua

l 

Fundo de maneio para organização do Congresso 
Internacional a realizar em 2016, comissariado por 
Dalila Rodrigues, e posterior publicação das atas. 

Apresentação em 
setembro de 2016, 

aquando da realização 
do Congresso referido 

3.000,00 € 
DGPC + Grupo 

Visabeira 
  

Centenário do MGV - Arte Contemporânea 
(Título a definir) 

Pluri
anua

l 

Investigação para publicação do catálogo de 
exposição de arte contemporânea,no Museu Grão 
Vasco. O comissário/curador ainda se encontra por 
definir. 

Apresentação em 
outubro de 2016, 

aquando da 
inauguração da 

exposição de arte 
contemporânea 

integrada nas 
comemorações do 
centenário do MGV 

5.000,00 € OF   

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Equipamento informático e software para o 
serviço de inventário 

Anu
al 

Aquisição de equipamento informático e respetivo 
software 

Possuir um sistema 
fiável de inventário e de 

acesso a toda a 
documentação 

digitalizada no MGV 

5.000,00 € OF   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

S. Francisco, de Almeida e Silva 
Pluri
anua

l 

Conclusão da intervenção para figurar na exposição 
do pintor Gata 

Janeiro 500,00 € OF   

5 obras do acervo / Campanha de 
angariação de recursos 

Pluri
anua

l 

Seleção, em sistema de partilha, de cinco obras do 
MGV para intervenção  de restauro, em sistema de 
captação de recursos, vulgo Fundraising. 

Todo o ano 7.500,00 € OF + Mecenato   

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

José de Almeida Furtado, o Gata - Pintor 
viseense 

Anu
al 

Exposição sobre a vida e obra deste pintor viseense 
Realização da 

exposição, de janeiro a 
março 

5.000,00 € OF   

Territórios do Vinho 
Anu

al 
Exposição de cerca de 20 obras de arte de autores 
contemporâneos (Alberto Carneiro; Albuquerque 

Realização da 
exposição, de abril a 

3.000,00 € OF   
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Mendes; Álvaro Siza; Ângelo de Sousa; Armando 
Alves; Cristina Valadas; Domingos Pinho; Fernando 
Lanhas; Francisco Laranjo; Francisco Providência; 
Gustavo Bastos; Jaime Isidoro; Júlio Resende; João 
Abel Manta ; João Cutileiro; José Emídio; José 
Rodrigues; Margarida Lagarto; Mónica Baldaque; 
Zulmiro de Carvalho), relacionados com a temática do 
vinho e da vinha. Manuel de Novaes Cabral e 
Agostinho Ribeiro. 

junho. 

Os Artistas e Mestres de Ofícios Locais 
(Moda e Design) 

Anu
al 

Exposição temática e de produção artística e 
artesanal 

Realização da exposição 
de julho a setembro 

5.000,00 € 
OF + Município 

de Viseu 
  

Título a definir - arte sacra 
Pluri
anua

l 

Exposição de arte sacra, da responsabilidade do 
Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu 
(comissariada por Fátima Eusébio), com a 
colaboração do Museu Grão Vasco (Agostinho 
Ribeiro). 

Realização da 
exposição, de outubro 
de 2014 a fevereiro de 

2015 

2.000,00 € 
OF + Diocese de 
Viseu, Município 

de Viseu 
  

Ícones Russos - Itinerância. 
Anu

al 

Mostra da exposição de Ícones Russos, legado de 
Anna Maria Pereira da Gama, na Fundação D. Luís I, 
Cascais. Curadoria de Sérgio Gorjão. Coordenação de 
Agostinho Ribeiro. 

A decorrer em 
maio/junho no Centro 

Cultural de Cascais. 
1.000,00 € 

OF + Fundação 
D. Luís I 

  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
Anu

al 
Projeto de Animação dedicado à sensibilização do 
público escolar 

Evento em 18 de abril 1.000,00 € 
OF + Município 

de Viseu 
  

Noite e Dia Internacional dos Museus 
Anu

al 
Projeto de Animação dedicado à sensibilização de 
público indeterminado 

Eventos a decorrer a 16, 
17 e 18 de maio 

5.000,00 € 
OF + Município 

de Viseu 
  

Festival de Música da Primavera do 
Conservatóro Azeredo Perdigão, Viseu 

Anu
al 

Projeto de concertos (em numero a definir, no MGV 
Eventos a decorrer em 

março e abril 
1.000,00 € 

OF + Município 
de Viseu e 

Conservatório de 
Música 

  

Festival de Música do Instituto Piaget 
Anu

al 
Projeto de concertos (em numero a definir, no MGV 

Evento a decorrer em 
abril 

500,00 € 
OF + Município 

de Viseu e 
Instituto Piaget 

  

Projeto "Viseu A…" Anu Integração, como parceiro colaborador, no projeto Eventos a decorrer em 2.000,00 € OF + Teatro   
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al urbano de animação cultural designado "Viseu A…" maio e junho Viriato e 
Município de 

Viseu 

Jardins Efémeros 
Anu

al 
Projeto em parceria com os Jardins Efémeros e 
Município de Viseu 

Eventos a decorrer em 
julho 

3.000,00 € 

OF + Jardins 
Efémeros e 

Município de 
Viseu 

  

Festival de Jazz 
Anu

al 
Projeto em parceria com o Grupo Gira Sol Azul e 
Município de Viseu 

Eventos a decorrer em 
julho 

1.500,00 € 
OF + Município 
de Viseu e Gira 

Sol Azul 
  

Encontrarte 2015 
Anu

al 

Projeto / Concurso de pintura, em parceria com a Liga 
dos Combatentes, Núcleo de Viseu e Município de 
Viseu. 

Evento a decorrer em 
julho 

1.000,00 € 

OF + Município 
de Viseu e Liga 

dos 
Combatentes de 

Viseu 

  

Congresso "Ao Tempo de Vasco 
Fernandes", integrado nas Jornadas do 
Património 

Anu
al 

Organização do Congresso e publicação das atas 
Apresentação em 
setembro de 2015 

4.000,00 € 

OF + Município 
de Viseu, 
Instituto 

Politécnico de 
Viseu e Projeto 
Património e 

UCP 

  

Congresso "Ao Tempo de Almeida 
Moreira", integrado nas Jornadas do 
Património / Centenário MGV 

Anu
al 

Organização do Congresso e publicação das atas 
Apresentação em 
setembro de 2016 

4.000,00 € 

OF + Município 
de Viseu, 
Instituto 

Politécnico de 
Viseu e Projeto 
Património e 

UCP 

  

Shortcutz Xpress Viseu 
Anu

al 
Projeto de apresentação de curtas metragens no 
MGV 

Eventos a decorrer ao 
longo do ano 

1.500,00 € 
OF + Município 

de Viseu 
  

Visitas Animadas pelo Serviço Educativo, 
Jogos, Atividades Pedagógicas, Artes 

      8.000,00 € OF   
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Plásticas, etc., destinadas ao público 
escolar 

Workshops de Artes Plásticas / Educação 
Artística 

Anu
al 

A Educação Artística começa na infância, ocupando-se 
fundamentalmente da formação da personalidade e 
desenvolvimento harmonioso, respeitando a 
expressão livre, a autenticidade e a imaginação 
criativa. Professora/Orientadora - Dalila D'Alte 
Rodrigues 

Workshops a decorrer 
ao longo do ano, cuja 
marcação específica 

dependerá das 
inscrições. 

3.000,00 € OF   

Xadrez no Museu 
Pluri
anua

l 

Criação de um tabuleiro de xadrez amovível, para 
animação e formação no âmbito da prática desta 
modalidade, com várias ações e workshops ao longo 
do ano. Um parceria com o Grupo de Xadrez da UGT 
Viseu e o Município de Viseu. 

A decorrer ao longo do 
ano, dependendo da 
calendarização das 

ações junto dos 
públicos, 

nomeadamente os 
escolares. 

2.500,00 € 

OF + Grupo de 
Xadrez da UGT, 
Município de 
Viseu Museu 
Tesouro da 

Misericórdia e 
Junta de 

Freguesia de 
Viseu 

  

Ciclo de Conferências e Prémio Aquilino 
Ribeiro 

Anu
al 

Ciclo de Conferências e atribuição de um prémio 
literário denominado "Prémio Aquilino Ribeiro", em 
colaboração com o CEAR, Centro de Estudos Aquilino 
Ribeiro, e o Município de Viseu. 

Programação em fase 
de calendarização, a 
decorrer ao longo do 

ano 

2.000,00 € 
OF + CEAR e 
Município de 

Viseu 
  

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Criação do site do Museu Grão Vasco 
Anu

al 
Definição, montagem e manutenção do site do 
Museu Grão Vasco 

Disponibilização pública 
plena em fevereiro de 

2015 
1.500,00 € OF   
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ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

Desenvolvimento do projeto de 
investigação DEARCON (Plano Nacional dos 

Trabalhos Arqueológicos) 

Pluri
anua

l 

Continuar as escavações arqueológicas na zona entre 
o fórum e o anfiteatro, na perspetiva estratégica de 
alargamento orgânico da área escavada e aberta ao 

público na cidade. 

Intervenção 
arqueológica em, pelo 

menos, 50m2. 
3.000,00 € OF 

Com a colaboração 
a  Faculdade de 

Ciências Sociais e 
Humanas da Un. 

Nova de Lisboa e a 
Faculdade de 
Letras da Un. 

Coimbra. 

INCORPORAÇÕES 
As incorporações na coleção do MMC 
dependem do avanço das escavações 

arqueológicas, não sendo programáveis 
            

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Atualização da informação  acerca da 
localização na reserva 

Anu
al 

Na sequência da reorganização da reserva (2014) o 
sistema de inventário tem de ser atualizado para 

refletir a nova realidade 

Atualizar 100% dos 
registos 

      

1ª fase da sistematização do arquivo 
documental 

Anu
al 

Concluir a 1ª fase da sistematização do arquivo 
técnico-científico do Museu, na sequência do trabalho 

levado a cabo com recurso a voluntariado 

Acondicionar 100% do 
arquivo em condições 
adequadas; Carregar 
pelo menos 30% da 

base de dados 

      

Inventário da coleção numismática das 
escavações antigas 

Pluri
anua

l 

Conclusão do inventário numismático da coleção das 
escavações antigas 

Concluir o inventário 
numismático no 

primeiro semestre do 
ano 

      

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

Mosaico de Ulisses 
Pluri
anua

l 

Restauro do chamado "Mosaico de Ulisses" da villa 
romana de Santa Vitória do Ameixial (MNA), em curso 

na oficina de restauro de mosaicos. 

Concluir a fase de 
construção do novo 

suporte; projetar a fase 
de reintegração do 

tesselado 

8.000,00 € OF 

Projeto conjunto 
com o Museu 
Nacional de 
Arqueologia 

Materiais a ceder ao PO.RO.S Anu Intervenções de conservação e restauro nas peças Concluir as intervenções 10.000,00 € OF Aquisição de 
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al arqueológicas selecionadas para futura cedência à 
Câmara Municipal de Condeixa para integrarem o 

centro de interpretação "Portugal Romano em Sicó) 

até á data prevista para 
a inauguração do 

PO.RO.S 

serviços da Cam. 
Mun. Cxª 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

Rua a Norte do fórum 
Anu

al 

Intervenção na Rua a Norte do Fórum, tendo como 
objetivos permitir o desenvolvimento do projeto 

DEARCON sem a interrupção de circulação na área e a 
abertura ao público do circuito de visita exterior ao 

monumento. 

Conclusão da 
intervenção até outubro 

de 2015 
6.000,00 € OF   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

Visitas guiadas 
Pluri
anua

l 

Assegurar o funcionamento de visitas escolares, e de 
outros grupos, por guias externos, de acordo com as 

solicitações. 

Pelo menos 50% de 
visitas acompanhadas 

      

Festival escolar de teatro de tema clássico 
Pluri
anua

l 

Receber os espetáculos programados no âmbito do 
festival. Projeto em colaboração com a Liga de 

Amigos de Conimbriga e com o grupo Thyasos, do 
Instituto de Estudos Clássicos da Fac. Letras da Un. 

Coimbra. 

Realização de, pelo 
menos, dois 
espetáculos. 

    
 

Dias internacionais dos Monumentos e 
sítios e dos Museus e Noite dos Museus 

Pluri
anua

l 

Assinalar os eventos tradicionais em Museus e 
Monumentos 

Realização de, pelo 
menos, três atividades 

2.500,00 € OF   

Aniversário do Museu 
Pluri
naua

l 

Assinalar o 52º aniversário da inauguração do Museu 
Monográfico de Conimbriga com um evento 

adequado 

Realização de uma 
atividade no dia 

10/6/2015 
5.000,00 € OF   

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Arqueologia experimental 
Anu

al 

Realizar um workshop de arqueologia experimental 
direcionada à produção de cerâmicas típicas do Final 
da Idade do Bronze. Projeto em colaboração com o 
Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da 

Un. de Coimbra e com a firma Palimpsesto. 

Realizar pelo menos 
uma atividade 

2.000,00 € OF 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 

NOTA INTRODUTÓRIA 
As atividades constantes do plano do MNA para 2015 devem ser observadas no âmbito da linha de continuidade que se iniciou em 2012. 
 
A nível interno: 
Por uma afortunada conjugação de fatores internos e externos, que permitiram esbater os conhecidos constrangimentos financeiros e de recursos humanos, tem sido possível, e 
certamente continuará a ser, incrementar o programa inicialmente definido e mesmo ampliar o alcance do impacto das iniciativas, claramente orientadas para a fidelização do público 
habitual e captação dos denominados “não-públicos”, que um estudo realizado pela componente portuguesa do projeto EUROVISION permitiu identificar. Assim, atingiu-se um outro 
objetivo estratégico assumido que consistia em aumentar o número de visitantes e, consequentemente, a receita, neste último caso fruto da nova modalidade de bilhetes instituída a partir 
de Junho de 2014. Também a loja do Museu tem registado um significativo crescimento desde Março de 2014. 
 
O quadro anexo reúne os dois principais números globais dos últimos anos: 
 
Ano N.º de visitantes Receita 
2012 79.500 68.789,11€ 
2013 80.139 82.702,11€ 
2014 45.776 (até Junho) 78.755,97 € (até Junho) 
 
Os números relativos ao primeiro semestre de 2014 são muito animadores e, comparativamente com os de 2012 e 2013, em igual período, apontam para novo crescimento, 
nomeadamente ao nível da receita obtida, mas também do público, que certamente se consolidará em 2015. 
Independentemente do reforço pontual de pessoal no MNA, convém referir que importa dar permanente atenção à área dos recursos humanos, indispensável para se continuar a garantir  
e a aumentar a capacidade de resposta e, consequentemente, os resultados da importante ação do Museu Nacional de Arqueologia. 
Pretende manter-se o plano requalificação da área do monumento afeto ao Museu Nacional de Arqueologia. A realização de pequenas obras, em estreita colaboração com o DEPOF, será 
decisiva para colmatar ou retardar processos de degradação do imóvel. 
A criação do «Dia do Investigador do MNA», em 2012, foi um sucesso. Trata-se de um momento de projeção da comunidade científica do MNA que se repete anualmente. A comunidade 
de investigadores do MNA conta hoje com mais de 60 investigadores externos. 
Encontra-se em fase de preparação, por uma equipa interna do MNA e da DGPC, a exposição «Em caso de Guerra: os Tesouros Nacionais do Museu Etnológico Dr. Leite de Vasconcelos» 
para apresentar em 2015. Nesta exposição iremos revisitar, expondo, a lista de bens de 1º escalão (hoje conhecidos como Bens de “Interesse Nacional”, depois de terem sido denominados 
como “Tesouros Nacionais”), elaborada em 1954, e que se pretendia salvaguardar em eventual caso de guerra.  
As conclusões do «projeto AUCORRE» que obteve financiamento da FCT e que foi coordenado pela Profª Maria Filomena Guerra, investigadora do CNRS, irão ser tidas em consideração na 
elaboração do programa de conservação preventiva a realizar para as peças de ouro arcaico selecionadas para a exposição. 
Partindo da urgente necessidade de reprogramação da exposição temporária «Religiões da Lusitânia: Luquuntor Saxa», inaugurada em 2002, convidou-se o seu comissário científico para 
apresentar uma proposta de renovação. O convite foi aceite e iremos trabalhar na proposta em 2015. 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 

A nível externo: 
No âmbito do «projeto internacional EUROVISION» - consórcio de oito instituições de sete países europeus que o MNA integra - está prevista a participação de elementos da equipa do 
MNA em reuniões internacionais das quais se destaca: a reunião de Basileia, Ljubljana e Paris. No cronograma de ações do projeto estamos a desenvolver o planeamento e execução do 
EUROVISION LABS, sob o título «Um Objeto – Muitas Visões – Eurovisões». Prevê-se a publicação e divulgação das «Exemplary Units», assim como se espera colocar no terreno as 
«unidades COP (Chance of Perspective)» desenvolvidas na primeira fase do projeto. Em 2015 terminará também o concurso europeu para Jovens Cenógrafos realizado no quadro deste 
projeto. 
A parceria realizada com o Governo Autonómico da Extremadura para a realização em Lisboa do «Extremadura es Cultura» constituiu uma excelente oportunidade para lançar várias 
parcerias. Além dos protocolos celebrados com os Museus de Cáceres e de Badajoz, para se constituírem como “parceiros satélites” do EUROVISION, deve ser realçada a nossa participação 
na exposição internacional «Augusto y Emerita», no Museo Nacional de Arte Romano, em Mérida, que estará patente ao público até 6 de Julho de 2015 e que se enquadra no espírito do 
Bimilenário da morte de Augusto. 
Todas estas ligações serão vertidas no programa para uma política de internacionalização do MNA que se encontra elaboração. 
 
Em 2015 estará ainda patente ao público a exposição «O Tempo Resgatado ao Mar», inaugurada no dia 19 de Março, que assumiu um lugar de absoluto destaque na programação de 2014, 
e que agora se está a rentabilizar através de um extenso e variado programa de animação. Esta exposição que celebra o momento em que duas histórias se cruzaram – a da Arqueologia 
Náutica e Subaquática e a do Museu Nacional de Arqueologia – só foi possível também com a estruturação de um conjunto de parcerias nas quais se destaca o CCB, o Museo de 
Arqueologia Subaquática de Cartagena (Espanha), a ETIC, o Museu de Marinha, o Instituto Francês, a Câmara Municipal de Cascais, a Fundação Ramón Areces/El Corte Inglés, a National 
Geographic, a Abreu Cargo e, claro, a Lusitânia Seguros. 
Recentemente foi apresentada à Subdireção Geral de Museus Estatais da Secretaria de Estado da Cultura do Ministério da Educação, Cultura e Desporto de Espanha, devido às inegáveis 
ligações ao património cultural espanhol, a proposta de levar em 2015 esta exposição a um museu de Espanha, sendo o espaço da galeria poente do MNA ocupado por uma nova exposição 
temporária. 
O MNA apoiará ainda, entre outros, projetos museológicos municipais e locais em Coruche, Mora e São Salvador de Aramenha (Marvão). 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES   

O Arqueólogo Português, s.5, vol. 3   
Elaboração e publicação de livro decorrente de 

protocolo com o INCM 

Publicação até 
dezembro de 

2014/início de 2015 
  INCM   

Publicação de guião   
Elaboração de guião da exposição permanente do 

Museu 
        

Ciclo de Conferências sobre José Leite de 
Vasconcelos na Assembleia da República 

  
Publicação das Atas do ciclo que teve lugar na 

Assembleia da República entre janeiro e março de 
2014 

    INCM   

Atas do Congresso do Neolítico, 
Suplemento 9 do OAP 

        INCM   

Catálogo da exposição "Em Caso de         INCM   
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Guerra" 
Registo de Santos         INCM   

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO   

Biblioteca 
Anu

al 

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

periódicas existentes no MNA 

Disponibilizar base de 
dados para consulta on-

line 
1.000,00 € OF   

Arquivo Histórico 
Anu

al 
Identificar os diferentes fundos e estruturar o Arquivo 

Histórico do MNA 

Disponibilizar base de 
dados para consulta on-

line 
4.000,00 € OF   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO   

Conservação preventiva 
Pluri
anua

l 

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 

  10.000,00 € OF   

Restauro do presépio, maquineta 
“Adoração dos Pastores”  

Pluri
anua

l 

Restauro do presépio, maquineta “Adoração dos 
Pastores” em colaboração com o Laboratório José de 

Figueiredo 
        

Conservação e restauro da coleção de 
mosaicos romanos 

Pluri
anua

l 

Conservação e restauro da coleção de mosaicos 
romanos em articulação com o Museu Monográfico 

de Conímbriga 

Constituição de reserva 
museológica 

10.000,00 € OF   

Conservação e restauro da coleção de 
mosaicos romanos 

Pluri
anua

l 

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 
1.500,00 € OF   

Reserva museológica 
Pluri
anua

l 
Instalação de reserva museológica   10.000,00 € OF   

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO   

Exposição "Em Caso de Guerra" 
Anu

al 
  

aumentar o número 
global de visitantes do 

Museu 
61.500,00 € OF   

Reprogramação da exposição Religiões da 
Lusitânia 

Anu
al 

  
aumentar o número 

global de visitantes do 
Museu 

10.000,00 € OF   
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 

Empréstimo da exposição O Tempo 
Resgatado ao Mar 

Anu
al 

  
aumentar o número 

global de visitantes do 
Museu 

10.000,00 € OF   

Exposição "Nuestra Señora de la Mercedes"   
Exposição itinerante rsultado de parceria com o 

empréstimo da exposição "Tempo Resgatado ao Mar" 

aumentar o número 
global de visitantes do 

Museu 
15.000,00 € OF   

Biface - O “faz-tudo” da primeira 
humanidade 

Anu
al 

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 
10.000,00 € OF   

Escoural: 50 anos depois 
Anu

al 

Exposição comemorativa da efeméride sobre a 
descoberta da importante Gruta do Escoural. Projeto 

Sado-Meso? 

aumentar o número 
global de visitantes do 

Museu 
10.000,00 € OF   

Exposição "Lusitânia: Terra de Dois Povos"   
Em parceria com o Museu Nacional de Arte Romano, 

de Mérida 

aumentar o número 
global de visitantes do 

Museu 
10.000,00 € 

Mecenato 
ibérico + 

Governo da 
Extremadura 

  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS   

O MNA vai ao Clube de Arqueologia 
Anu

al 
Apresentação do MNA e da riqueza das suas coleções. 
Divulgar o património arqueológico existente no MNA 

 Fazer 2 apresentações 
em escolas da rede de 

Clubes 
  Escolas   

Arqueologia experimental e didática da 
arqueologia 

Anu
al 

Simulação de atividades arqueológicas de campo e de 
laboratório. Possibilitar aos alunos o contato com 

metodologia científica do trabalho de arqueologia de 
campo e de laboratório.  

Realizar 5 workshops 
temáticos envolvendo 

pelo menos 2 clubes de 
arqueologia de 

diferentes escolas, 4 
professores e 60 alunos 

  Escolas   

Peça do Mês Comentada 
Anu

al 
Apresentação de uma peça do acervo por um 

especialista 
Apresentação de 12 

peças 
      

Conversas inopinadas 
Anu

al 
Fomentar o conhecimento de temáticas 

pluridisciplinares 
Realizar 9 conferências       

Tertúlias 
Anu

al 
Temática abordada por vários especialistas Realizar 9 tertúlias       

Belém Art Fest Anu Evento realizado de forma anual com o apoio de         
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MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 

al diversas entidades 

Dia e Noite dos Museus 
Anu

al 
Comemoração   500,00 € OF   

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
Anu

al 
Comemoração   100,00 € OF   

Jornadas Europeias do Património 
Anu

al 
Comemoração   200,00 € OF   

Dia do Museu Nacional de Arqueologia 
Anu

al 
Comemoração         

Dia do Investigador 
Anu

al 
Conferência         

Ação Educativa 
Anu

al 
Visitas orientadas para público escolar do 1º e 2º ciclo 

do ensino básico 

Concretizar 250 ações, 
com um número  médio 
de 17 pessoas por ação 

  
Pagamento da 
atividade pelos 

alunos 
  

Ação Educativa 
Anu

al 
Visitas orientadas para público não escolar 

Concretizar 80 ações, 
com um número médio 
de 17 pessoas por ação 

  
Pagamento da 
atividade pelo 

público 
  

Ação Educativa 
Anu

al 
Atelier pedagógico 

Concretizar 30 ateliers 
com um número médio 

de 17 pessoas por 
atelier 

1.500,00 € OF 
Pagamento de 

70% da atividade 
pelos alunos 

 
 
 
 

MUSEU DE ARTE POPULAR 
Em planeamento 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

NOTA INTRODUTÓRIA 
A programação do museu para 2015 continua a assentar num ritmo ambicioso de exposições temporárias, de diversa escala e complexidade, explorando programas e modelos 
(correspondentes a espaços de exposição específicos) já experimentados, com sucesso, nos anos mais recentes. Correspondendo, pelos conteúdos, à missão cultural do museu e a um 
particular incremento das suas parcerias e colaborações internacionais, tal continuidade visa assegurar motivos renovados de visita e a consolidar uma tendência, bem significativa, do 
aumento do número de visitantes.  
Para além disso, é de referir que a prevista reabertura do 3º piso, com a nova exposição de pintura e escultura portuguesas, devolvendo ao percurso permanente do museu a dignidade que 
o valor da sua coleção exige, deverá constituir, já manifestamente em 2015, um motivo de atração de velhos e novos públicos.  
Um esteio fundamental de sustentação desta programação, nomeadamente ao nível das duas grandes exposições temporárias que se têm vindo a realizar cada ano, advêm da realização 
de parcerias com produtoras privadas, uma opção iniciada em finais de 2103, com a exposição de Pintura Nórdica do Museu do Prado, e a que também em 2015 se pretende dar 
continuidade.  
O preenchimento do mapa em anexo privilegiou, assim sendo, estes aspetos fundamentais da programação para o próximo ano. 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
Guia da exposição de pintura e escultura 
portuguesas  

  
Guia da nova exposição permanente (edições em 

português e inglês) 
    DGPC + INCM (?) Por orçamentar 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

Atividade corrente de intervenções de 
conservação nas coleções de pintura e 
escultura 

      3.400,00 € OF 

produtos de 
restauro e 

contrato para 
realização de 

anóxias   

Substituição de passepartouts na coleção 
de desenhos 

      2.000,00 € OF   

SEGURANÇA 

Sistema de Controlo de Acesso 
  

Reinstalação do programa no novo computador da CS 
e revisão geral do sistema.   

    
Por orçamentar 

Substituição do vigilante do MNAA na CS 
por um posto de empresa de segurança. 

  De acordo com a lei.       
Por orçamentar 

Instalação de uma ligação direta do sistema 
de intrusão à polícia. 

          
Por orçamentar 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
Exposição "O céu aberto na terra. Josefa 
d'Óbidos e o Barroco Português". Galeria 
de Exposições Temporárias 

Mai
o / 

Sete

Grande exposição sobre o barroco português nas 
décadas de 1630 a 1680 em torno da obra  de um dos 
seus mais interessantes protagonistas, a pintora 

    
Parceria com 

produtora 
privada + 

inclui catálogo a 
editar pela INCM 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

mbr
o 

Josefa d'Óbidos.  Mecenato 

Exposição " Velasquez, Zurbaran, Ribera. 
Pintura do Siglo de Oro". Galeria de 
Exposições Temporárias. 

Nov
emb
ro / 

Abril 

Grande exposição sobre a pintura espanhola do 
período barroco através de obras dos seus grandes 
mestres.  

    

Parceria com 
produtora 
privada + 
Mecenato 

inclui catálogo a 
editar pela INCM 

Exposição "Carrara. Escultura Italiana nas 
Janelas Verdes (1625-1848)". Sala do Tecto 
Pintado. 

Janei
ro / 

Abril 

Obras de seguidores de Bernini e uma escultura de 
Lorenzo Bartolini, demonstrativas do potencial 
plástico do mármore de Carrara. 

    Mecenato inclui catálogo 

Exposição "Acqua Proflorens. A Cerâmica e 
a Água". Sala do Tecto Pintado 

Mai
o / 

Sete
mbr

o 

Apresentação de um grupo de notáveis lavabos em 
faiança da coleção do MNAA 

    Mecenato inclui catálogo 

Exposição "Título a designar". Sala do Tecto 
Pintado 

Outu
bro / 
Janei

ro 

      Mecenato inclui catálogo 

Exposição  "O Belo Vermelho. Desenhos a 
sanguínea (sécs. XVI a XVIII)", Sala do 
Mezanino 

Feve
reiro 

/ 
Mai

o 

Um conjunto notável de desenhos da Época Moderna 
unificados pelo recurso à hematite. 

    Mecenato   

Exposição "Requintes do Oriente". Sala do 
Mezanino.  

Junh
o / 

Sete
mbr

o 

Uma seleção de preciosas estampas japonesas 
articulando-as com a coleção de netsukes 
provenientes de uma recente doação 

    Mecenato   

Exposição "Título a designar". Sala do 
Mezanino 

Outu
bro / 
Janei

ro 

Exposição em conjunto com o Museu Naconal Soares 
dos Reis 

  10.000,00 € OF   

Exposição "Rosso Fiorentino. Obra Janei Apresentação de Vénus e Baco, do Museu de Arte e     Mecenato   
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MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

Convidada", Sala 59 ro / 
Mai

o 

História do Luxemburgo 

Exposição "Antonello da Messina. Obra 
Convidada". Salão Nobre 

Junh
o / 

Sete
mbr

o 

Apresentação do Retrato de Homem, do Palazzo 
Madama de Turim 

    Mecenato   

Exposição "Correggio. Obra Convidada". 
Salão Nobre 

Outu
bro / 
Janei

ro 

Apresentação da Lamentação de Cristo,da Galeria 
Nacional de Parma 

    Mecenato   

Exposição "MNAA, Olhares 
Contemporâneos - Residência Fundação 
EDP". Jardim. 

Mai
o / 

Sete
mbr

o 

Residência de jovens talentos emergentes na área da 
Fotografia, tendo como tema o próprio Museu. 4ª 
edição. 

    Fundação EDP   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

Ciclo de conferências em torno da Coleção 
de Arte de Franco Maria Ricci 

Janei
ro / 
Mar
ço 

Ciclo acompanhando a grande exposição até abril  
(inaugurada a 28 de novembro 2014) 

  2.500,00 € 
OF + Embaixada 

de Itália (?) 
  

Ciclo de conferências em torno do Barroco 
Português e de Josefa d'Óbidos  

Junh
o / 

Sete
mbr

o 

Ciclo acompanhando a grande exposição a decorrer 
de maio a setembro 

  2.500,00 € OF + Mecenas (?)   

Oficinas para adultos  
anua

l 
    1.500,00 € OF   

Oficinas para famílias 
anua

l 
    1.500,00 € OF   

Oficinas para crianças 
anua

l 
    5.000,00 € OF   



 PLANO DE ATIVIDADES 2015    

 
108 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
Trabalhos de tradução para a manutenção 
do novo site e outros materiais de 
comunicação das atividades do museu  

      2.500,00 € OF   

 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
Publicação do quarto volume da coleção 
"Objetos e Coleções do Museu Nacional de 
Etnologia" em parceria com a Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda. 

Anu
al 

Tradução para inglês do texto revisto da autoria de 
José Gonçalves Coelho, doador da coleção de Tampas 
de Panela de Cabinda, expostas num dos núcleos da 
exposição permanente. 

Publicação até 31 de 
dezembro de 2015 

3.200,00 € OF   

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Identificação e estudo da coleção de 
cerâmica do Museu de Arte Popular 

Anu
al 

Identificação, estudo e registo fotográfico da 
totalidade dos objetos que constituem o núcleo de 
cerâmica do MAP, divididos entre figurado de barro e 
cerâmica utilitária, num total de 6000 objetos. 

Inserção de 6000 
objetos em base de 

dados até 31 de 
dezembro de 2015 

16.800,00 € OF   
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ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE MACHADO DE CASTRO 

NOTA INTRODUTÓRIA 
À semelhança dos anos anteriores, em que o MNMC não contou com qualquer verba para desenvolver as atividades propostas, o Plano que elaborámos para 2015, é sobretudo ancorado 
em apoios externos, nomeadamente em protocolos e parcerias ou outros apoios institucionais, bem como na procura constante de apoios mecenáticos, que vimos desenvolvendo e que 
pretendemos prosseguir e ampliar. 
Tentámos, assim, elaborar um instrumento de gestão que estabelece as prioridades absolutas deste Museu para 2015, bem como sinalizar alguns desses projetos estruturantes. 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE MACHADO DE CASTRO 

Nesse sentido, entendemos que o MNMC deverá constituir uma das prioridades, do ponto de vista da divulgação, para a DGPC, nomeadamente na reformulação do website e na produção 
de um vídeo institucional, bem como na atualização da linha editorial, uma vez que o ‘Roteiro do MNMC’ se encontra esgotado (português), não tendo sido reeditado em 2014, como seria 
desejável. Para além de constituir um dos mais importantes meios de divulgação do Museu, esta reedição constituirá um importante meio de impulsionar as receitas da loja. 
Alinhados com a estratégia indicada pela tutela, de rentabilizar e cruzar investimentos com outros museus e palácios da DGPC, potenciando e ampliando o alcance de projetos de 
investigação e divulgação, entendemos propor o apoio ao projeto expositivo comemorativo do 3º centenário do nascimento de Alessandro Giusti, a desenvolver em parceria com o Palácio 
Nacional de Mafra. Esta exposição cruzará duas instituições e um artista, incontornáveis para o estudo da escultura em Portugal. 
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 deverá constituir prioridade da DGPC, no âmbito dos programas plurianuais de candidatura ao QREN. 
ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

Atividade 1 - "Roteiro do Museu Nacional 
de Machado de Castro (MNMC)" 

Anu
al 

Reedição com atualização, do roteiro do MNMC, 
cujos conteúdos já se encontram concluídos, desde a 
reabertura do MNMC. 

Edição de 10 000 
exemplares (5000 em 
português; 2500 em 

inglês e 2500 em 
francês), com respetivas 

traduções. 

  
A produzir pela 

DDCI /DGPC.  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

Atividade 1 - "III centenário de Alessandro 
Giusti - Escola de escultura de Mafra (título 
a confirmar)" 

Anu
al 

 Exposição temporária comemorativa do 3º 
centenário do nascimento de Alessandro Giusti e da 
escola de escultura de Mafra. Parceria entre o palácio 
Nacional de Mafra (PNM) e o Museu Nacional de 
Machado de Castro (MNMC), constituída por 2 
núcleos, distribuídos pelas 2 instituições. Exposição 
comissariada por Sandra Costa Saldanha. 

Numero de obras e 
datas a definir pela 

comissária da 
exposição. 

24.600,00 € OF   
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ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES   
A Arte Interior. Siza Vieira e o Design de 
Objetos (continuação) 

Pluri
anua

Com esta investigação pretende-se aprofundar, 
através de estudos desenvolvidos por especialistas 

Concretização de uma 
exposição sobre o 
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l reconhecidos, um aspeto fundamental da criatividade 
de um dos mais reconhecidos arquitetos portugueses 
contemporâneos. 

assunto a inaugurar em 
Abril de 2015 

A Azulejaria de Coimbra na coleção do 
Museu Nacional do Azulejo 

Anu
al 

Aprofundar o conhecimento sobre uma importante 
produção regional, aferindo a sua importância para a 
azulejaria nacional, e dá-la a conhecer a um público 
alargado. 

Concretização de uma 
exposição sobre o tema 

a inaugurar em 
Dezembro de 2015 

      

Elaboração dos conteúdos sobre o edifício, 
obras de arte e personagens que passaram 
pelo Convento da Madre de Deus, 
destinados ao centro interpretativo do 
monumento 

Anu
al 

O Convento da Madre de Deus, fundado em 1509, 
sofreu várias campanhas de obras, que alteraram 
completamente os projetos desenvolvidos no século 
XVI. Convento de proteção real, recebeu inúmeras 
obras de arte hoje dispersas por várias instituições. 
Nele se recolheram rainhas e membros das mais 
importantes famílias aristocráticas. Pretendemos 
agora dar a conhecer todas essas alterações através 
de novas tecnologias.  

Inaugurar no final de 
2015, em data a 
combinar com a 

Fundação Millennium 
BCP 

  
Mecenato da 

Fundação 
Millennium BCP 

  

Investigação sobre a azulejaria do século 
XVI  

Pluri
anua

l 

Investigação sobre a azulejaria do século XVI, 
relacionada com outras manifestações islâmicas com 
vista a uma exposição temporária a realizar em 2016 
(continuação) 

        

Preparação de uma publicação sobre o 
painel Vista de Lisboa em conjunto com as 
Edições Chandeigne (continuação) 

Pluri
anua

l 

Materializar em livro a nova pesquisa arquivística e 
técnica sobre o ex-libris da coleção do MNAz. O livro 
antigo sobre o mesmo tema está completamente 
desatualizado e esgotado em algumas línguas 

Conclusão em 2015 e 
lançamento no  inicio de 

2016 
      

AzInfinitum – Sistema de referenciação e 
indexação em azulejo.  

Pluri
anua

l 

O projeto integra o Museu Nacional do Azulejo 
(Alexandre Pais), a Rede Temática em Estudos de 
Azulejaria e Cerâmica João Miguel dos Santos Simões 
(RTEACJMSS) e a empresa Sistemas do Futuro, Lda., 
com o objetivo de constituir uma base on-line de 
padrões do século XVII, pombalinos e 
emolduramentos de painéis de azulejos. 

Conclusão em 2015        

CerAzul – Título do projeto: Avaliação e 
desenvolvimento de materiais e técnicas 

Pluri
anua

 Este projeto visa a avaliação e desenvolvimento de 
materiais e técnicas para o restauro de azulejos 

Conclusão em 2015        
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para o restauro de azulejos históricos 
(PTDC/CTM-CER/119085/2010).  

l históricos. Apresentado pelo Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil e a participação do Museu Nacional 
do Azulejo através da técnica superior Lurdes Esteves.  

INCORPORAÇÕES   

A coleção do MNAz tem lacunas que 
interessa serem preenchidas 

  
Não havendo verba em 2015, teremos, como até à 
presente data, que recorrer a doações e depósitos 

        

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO   

Projeto Devolver ao Olhar (continuação) 
Pluri
anua

l 

Projeto que consiste na inventariação do "Fundo 
Antigo" do MNAz, uma vasta coleção de azulejos de 
conventos extintos,  igrejas e palácios, que foram 
demolidos ou sofreram alterações drásticas a partir 
dos anos 1880. 

Trabalho continuado 
com cerca de 30 
voluntários e 2 

assistentes técnicas, 
chefiados por Alexandre 

Pais  

3.000,00 € OF 

Mascaras, luvas, 
etiquetas, x- atos, 

tesouras, 
espátulas, 

martelos, colas, 
acetona, etc. 

Atualização dos registos  Matriz já 
existentes (continuação) 

Pluri
anua

l 
          

Revisão e atualização dos registos Matriz  
referentes à  coleção de projetos de Jorge 
Colaço 

Pluri
anua

l 

Trata-se de uma coleção significativa do acervo do 
MNAz muito útil para a investigação. 

        

Publicação no Matriznet dos registos 
Matriz 

Pluri
anua

l 
          

CONSERVAÇÃO E RESTAURO   

Conservação e restauro da coleção  
Pluri
anua

l 

Conservação e restauro de paineis para a exposição 
permanente, bem como a exposição temporária 
sobre a Azulejaria de Coimbra. 

  37.884,00 € OF 
Silicone, acrílicos, 

terracota, 
madeiras, etc. 

Renovação das salas de Exposição 
Permanente do Museu Nacional do Azulejo 

Pluri
anua

l 

A descoberta de numerosos e importantes 
exemplares de azulejaria do século XVIII no chamado 
"Fundo Antigo" do MNAz,  permite renovar a 
exposição permanente (Salas: Santos Simões; dos 
Arcos; da Tribuna e do século XIX) e expor painéis 
inéditos relevantes no âmbito da História da 
Azulejaria Portuguesa.  

Prevê-se o restauro de 
cerca de 15 painéis , 

alguns de grande 
dimensão. 

32.019,36 € OF 
Silicone, acrílicos, 

terracota, 
madeiras, etc. 
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INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO   

Azulejaria de Coimbra da coleção do MNAz 
Anu

al 

Apresentação de painéis de azulejos produzidos em 
Coimbra, maioritariamente no século XVIII, 
provenientes do "Fundo Antigo" do Museu Nacional 
do Azulejo.  

  50.000,00 € OF   

A Arte Interior. Siza Vieira e o Design de 
Objetos 

Anu
al 

Esta exposição monográfica apresenta, pela primeira 
vez, uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido pelo 
arq. Siza Vieira no âmbito da criação de objetos e do 
design de espaços interiores, considerando neste 
campo a sua produção azulejar. O importante 
trabalho desenvolvido por este arquiteto tem sido 
essencialmente estudado ao nível da arquitetra ou, 
pontualmente, da produção de alguns objetos, não 
tendo sido ainda tratado a partir de um conceito de 
Gesamtkunstwerk ou “Obra de Arte Total”, principio 
que norteia o processo criativo de Álvaro Siza Vieira.  

Concretização de uma 
exposição sobre o 

assunto a inaugurar em 
Abril de 2015 

40.000,00 € 

OF + Projeto FCT 
ligado ao IADE + 

Mecenato da 
Fábrica Viúva 

Lamego / 
Prébuild  

 

Manutenção dos equipamentos auxiliares 
de visita autónoma (audioguias) 

Anu
al 

A extrema utilização dos audioguias do MNAz, sinal 
do sucesso deste equipamento, e o facto do mesmo 
já ter ultrapassado a garantia leva à necessidade 
premente de substituição das baterias de 18 
unidades, sob pena de a breve trecho esta oferta 
(financiada pela Fundação Millenium BCP) deixar de 
estar disponível.   

  885,60 € OF 
 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS   

Curso sobre a expressão da alegoria na 
azulejaria portuguesa. 

Anu
al 

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 sanctae crucis” de Benedictus van Haeften 
ou a “Pia Desideria” do jesuíta Hugo Hermann. 

Estudar as fontes 
literárias e iconográficas 
da azulejaria portuguesa 
dos séculos XVII e XVIII. 
Preparar uma exposição 

a dedicar ao mesmo 
tema, em 2016 

1.500,00 € OF   

Programa Educação Estética e Artística Pluri Parceria com o CED Maria Pia para desenvolvimento Pretende-se a 1.000,00 € OF   
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anua
l 

de visitas exploratórias de uma temática  escolar, 
articuladas com atividades práticas.  Pretende-se a 
valorização da  Arte como forma de conhecimento. 
Manutenção 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  
Xabregas 

valorização da  Arte 
como forma de 
conhecimento. 
Manutenção 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  
Xabregas 

Programa Passaporte Escolar 
Pluri
anua

l 
5 visitas exploratórias de temáticas diferenciadas 

Pretende-se a 
valorização da  Arte 

como forma de 
conhecimento. Meta: o 
incremento em 10% do 

número de crianças 
rececionadas em 

2013/14, apostando no 
transporte gratuito 

providenciado pela CM 
de Lisboa.  

      

 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 manutenção do 
número de oficinas em 

relação a 2014 

  

Atividade paga. 
Custos 

suportados pelos 
participantes 

  

 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 

Por ser uma atividade 
paga tem sido preterida 

em relação às visitas 
temáticas.  Pretende-se 

  

Atividade paga. 
Custos 

suportados pelos 
participantes 
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do Museu. a manutenção do 
número de concertos 

em relação a 2014 

A Minha Escola Adota um Museu 
Pluri
anua

l 

Desenvolvimento de trabalhos em contexto escolar 
com a Escola Básica Patrício Prazeres. Trabalhos 
orientadas pela professora e artista plástica Romy 
Castro, articulando os currículos escolares com os 
conteúdos do museu, finalizando com a exposição de 
alguns  desses trabalhos  e ou intervenções no espaço  
do museu. 

Aproximação do museu 
à sua comunidade 

escolar envolvente.  
Valorização da Arte 

como forma de 
conhecimento. Meta: 

Continuidade do projeto 
para o  ano letivo 

2014/2015. 

1.000,00 € OF   

Atividades vocacionadas para públicos com 
necessidades especiais 

Anu
al 

Atividades de exploração da exposição permanente e 
das exposições temporárias desenvolvidas  para 
públicos com necessidades especiais: séniores, 
deficiência motora, deficiência de foro cognitivo  e 
deficiência visual. O desenvolvimento destas 
atividades pressupõe o estabelecimento de parcerias 
com instituições de ensino, instituições de apoio 
social ou de apoio à pessoa com deficiência, tendo 
por base a prossecução de politicas públicas sectoriais 
para a inclusão 

Para além do aumento 
de público com 

necessidades especiais. 
Pretende-se  a 

fidelização do público 
de instituições que já 

recebemos, induzindo à   
visitação repetida, 

através da conceção de 
3 novas atividades, 

dirigidas a diferentes 
públicos com NE 

1.000,00 € OF   

Atividades com a comunidade envolvente 
Anu

al 

Aprofundar a relação do MNAz com as comunidades 
e instituições da zona envolvente, mediante a 
realização de parcerias  e a conceção de percursos 
geográficos temáticos e atividades vocacionadas para 
as diferentes comunidades locais 

Conceção e realização 
de 3 novas atividades 

com a comunidade 
envolvente 

500,00 € OF   

Desenvolvimento de materiais e recursos 
pedagógicos 

anua
l 

Produzir recursos materiais e pedagógicos que 
contribuam para um melhor conhecimento do MNAz 
e das suas coleções 

Inerente às atividades 
desenvolvidas 

500,00 € OF   

Elaboração de um roteiro do MNAz dirigido Anu Elaboração de um roteiro do museu destinado ao Elaboração do roteiro 1.500,00 € OF   
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ao público infanto-juvenil al público infanto juvenil. Este roteiro deverá servir 
também de instrumento de apoio aos professores 
discriminando a  oferta educativa do museu, bem 
como os objetivos pedagógicos e educacionais  
inerentes a essa mesma oferta. A criação do roteiro 
tem subjacente a criação de uma estratégia de 
comunicação e de uniformização da imagem do SE do 
MNAz 

até final de 2015 

Familiarizando 
Anu

al 
Atividades para famílias e grupos intergeracionais, 
realizadas, por norma, ao Domingo de manhã 

Programação de 3 
atividades 

500,00 € OF   

Comemoração de efemérides 
Anu

al 

Exemplos: Dia Internacional dos Museus, Noite dos 
Museus, Jornadas Europeias do Património, Dia 
Internacional dos Monumentos e Sítios, etc. 

  3.000,00 € OF   
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NOTA INTRODUTÓRIA 
Uma vez que a estratégia prevista no Plano de Atividades para o ano de 2014 nomeadamente a mudança e abertura do Museu no novo edifício não se veio a concretizar, o Plano de 
Atividades para 2015 reitera no fundamental as ações a realizar. 
Toda a equipa do pessoal do Museu vai dar continuidade à pormenorizada programação das tarefas necessárias à mudança do acervo do Museu e do Anexo de Vila Viçosa 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-se vindo a instalar as coleções em Reserva nas novas instalações, com ganhos significativos quanto às condições da sua conservação, e estão em curso ações de limpeza e 
conservação preventiva destas mesmas coleções realizadas pelos funcionários do Museu que ocupam já o Novo Edifício. 
A expetativa prevista para 2015 é dar-se continuidade à gradual mudança das viaturas em exposição no atual edifício por forma a prejudicar o mínimo possível os visitantes que continuam 
a deslocar-se ao atual MNC.  
Para tal é absolutamente necessário iniciarem-se no novo edifício os testes de comportamento de todos os equipamentos nas áreas expositivas por forma a podermos transferir as viaturas 
sem quaisquer percalços. 
Por outro lado o atual edifício do Museu Nacional dos Coches tem sofrido graves condições de degradação numa fase em que, há cerca de três anos, se abandonou completamente a sua 
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manutenção. 
 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. 
A ocupação do Novo Edifício, com as coleções em reserva do MNC, que teve início em 2013 permitiu assegurar a sua manutenção e em simultâneo testar as potencialidades dos 
equipamentos instalados e detetar eventuais deficiências que foram reportadas á empresa construtora e aos projetistas.  
Até ao momento, encontram-se ainda por concluir uma série de trabalhos indispensáveis para a abertura do Novo Museu cuja data proposta para a inauguração seria 23 de maio de 2015 
dia em que o MNC comemora os seus 110 anos. 
Neste sentido, o nosso Plano de Atividades para 2015 tem em conta o último cronograma de trabalhos a realizar, apresentado pelo Arq. João Herdade (julho de 2014), que se interligam 
com as tarefas a realizar pela equipa técnica do Museu para a instalação das coleções no espaço expositivo do Novo Edifício. 
Após a conclusão desta fase proceder-se-á ao encerramento temporário do Museu atual, o que permitirá concluir eventuais obras de manutenção ainda a decorrer, assim como a 
necessária reorganização da exposição no Salão Nobre, onde irão permanecer 8 viaturas já selecionadas e ainda da exposição nas Galerias Superiores. 
Pretende-se que este encerramento seja por um período o mais curto possível, a fim de minimizar prejuízos na receita. 
Prevemos que o antigo Museu reabra ao público, a funcionar como espaço de visita complementar do Novo Museu de modo a preservar a memória deste secular museu/monumento, 
primeiro museu de coches do mundo e um dos primeiros museus portugueses, fundado pela Rainha D. Amélia em 1905, e ao mesmo tempo continuar a potenciar a prestação de um 
serviço de cedências de espaço para a realização de eventos de gala fonte de receita fundamental e conforme o acordado possibilitar à Presidência da República, em coordenação com o 
MNC, uma utilização do espaço para Cerimonias de Estado  
ATIVIDADES PREVISTAS 
a) Conservação Preventiva e Restauro das Coleções 
Tendo em conta as condições expositivas no novo edifício do MNC, nomeadamente: 
• um edifício que foi concebido para que a atenção do visitante se concentre sobre o seu conteúdo, neste caso os coches, peças de elevada presença plástica, 
• uma área de exposição disponível que vai permitir que as viaturas sejam visionadas de diferentes ângulos,  
• as excecionais condições de iluminação num edifício onde todas as paredes já são de cor branca 
• as crescentes expectativas do público relativamente ao novo edifício mas acima de tudo relativamente a uma coleção de valor mundial classificada como tesouro nacional. 
Tendo consciência da necessidade das referidas viaturas serem intervencionadas previamente à sua exposição no novo espaço que, pela sua dimensão e tipo de iluminação, vai permitir 
destacar melhor os elementos decorativos constitutivos das peças, torna-se urgente concretizar as medidas propostas e não realizadas em anos anteriores por falta de meios, 
nomeadamente na conservação das viaturas da coleção sem esquecer outras intervenções em diversas peças da coleção que implicam o trabalho de conservadores-restauradores 
especializados na área de talha dourada, têxteis, metais e pintura, etc. 
Neste contexto foram consultados técnicos especializados nestas diversas áreas nomeadamente os conservadores do MNC, conservadores-restauradores independentes que em 
colaboração com técnicos do Laboratório José de Figueiredo, efetuaram um levantamento pormenorizado do estado de conservação dos objetos que irão integrar o percurso expositivo do 
Novo Museu.  
Na sequência destas consultas foi solicitada a apresentação de planos de intervenção para o tratamento e eventuais ações de restauro assim como os respetivos orçamentos e estimativas 
de custos anexos. 
Dado que toda esta operação deverá ser executada de uma forma sistemática e rápida, atendendo ao número de veículos em causa e ainda das peças a expor em vitrines teremos que 
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contar com a participação de diferentes equipas de especialistas externas à DGPC . 
No domínio da Investigação, prevê-se para 2015 dar continuidade ao trabalho desenvolvido internamente pelos conservadores do MNC, assim como à parceria estabelecida com o 
Departamento de História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a fim de sistematizar e aprofundar o estudo científico das coleções e temas relacionados com a História 
do Museu recorrendo para tal a fundos documentais da Torre do Tombo, Palácio das Necessidades, Arquivo do Ministério das Finanças, ainda por estudar. 
Por fim, quanto ao desenvolvimento da atividade regular do atual Museu, enquanto continuar aberto ao público, o Plano de Atividades para 2015 procura manter, no essencial, o 
desempenho obtido em anos anteriores, sobretudo nas áreas das Atividades Educativas; Apoio ao Visitante; Comunicação; Efemérides; Loja do Museu; com o elevado desempenho das 
equipas do museu que contam com o apoio de Voluntários; 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 procurando manter os padrões de qualidade que caracterizam o serviço público do Museu nacional 
dos Coches.  
ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES   

    

Desenvolvimento de linhas de investigação com vista 
ao estudo das coleções do MNC e à realização de 
exposições. Elaboração de conteúdos para efeitos de 
produção de material informativo para o público, 
edição de catálogos e publicação em revistas 
científicas da especialidade. Resposta a solicitações 
de investigadores nacionais e estrangeiros. 
Orientação de estágios académicos. 
Acompanhamento de visitas institucionais a nacionais 
e estrangeiros. 

Produção e preparação 
de conteúdos para 

diferentes suportes a 
integrarem a 

museografia no novo 
edifício (25 postos 
multimédia e 50 

legendas) , responder  a 
todas as solicitações no 
âmbito do protocolo de 

estado.  

      

GESTÃO DE COLEÇÕES, DOCUMENTAÇÃO, INVENTÁRIO E INCORPORAÇÕES   

    

Estudo, documentação e inventariação no programa 
Matriz, das coleções em reserva e em exposição, 
tanto as localizadas em Lisboa como os depósitos 
núcleo de Vila Viçosa e outros. Gestão dos processos 
de depósito e/ou doação com entidades terceiras. 
Gestão dos processos de cedência de peças para 
integrarem exposições temporárias nacionais e 
internacionais. Gestão de reservas no  antigo museu e 
principalmente no novo edifício. Monitorização das 
condições ambientais nas reservas do novo edifício. 

Assegurar cedências 
temporária de peças, a 
conservação preventiva 

da coleção e 
transferência das peças 

para o novo edifício 
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Cabe ainda a este serviço orientar as tarefas 
periódicas de conservação preventiva, e manutenção 
das coleções expostas ou em reserva bem como de 
todas as tarefas referentes a montagem de 
exposições, embalagem de peças, sendo de salientar 
a transferência das coleções para o novo edifício com 
vista à sua abertura ao publico. 

Transferência da coleção para o Novo 
Edifício  

  
Assegurar as condições acima referidas que irão 
permitir a transferência da coleção para o novo 
edifício  

 Montagem exposição 
permanente do MNC no 

novo edifício (75 
viaturas) 

      

CONSERVAÇÃO E RESTAURO   

Intervenção de conservação preventiva em 
75 viaturas da coleção do MNC, (Lisboa e 
Vila Viçosa),  

ANU
AL 

Intervenção de conservação preventiva em 75 
viaturas da coleção do MNC, (Lisboa e Vila Viçosa), 
nomeadamente limpeza superficial, fixação de áreas 
em destacamento, consolidação de camadas 
pictóricas, consolidação e fixação de elementos 
decorativos, remoção da camada de proteção nos 
metais, limpeza química das sujidades impregnadas e 
patines acentuados, remoção das oxidações, 
aplicação de inibidores de corrosão nos metais e 
aplicação de camada de proteção. Esta ação visa 
assegurar medidas de conservação preventiva, que 
minimizem os riscos inerentes à deslocação das 
viaturas, e uma exposição condigna num espaço que, 
pela sua dimensão e modo de iluminação, vai permitir 
destacar melhor os elementos decorativos 
constitutivos das peças. 

Intervenção de 
conservação preventiva 

em 75 viaturas  
295.200,00 € PIDDAC   

Intervenção sistemática, de revisão e 
reparação de correias em 75 viaruras 

ANU
AL 

Intervenção sistemática, de revisão e reparação, por 
um correeiro especializado, de todas as correias de 
suspensão danificadas das viaturas. Esta operação é 
indispensável para a estabilidade da coleção em 
exposição. Foi feita uma primeira avaliação da 

Intervenção de 
consolidação do 
correame em 75 

viaturas  

92.250,00 € PIDDAC   
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situação mas na opinião do especialista as reparações 
deverão ocorrer só após a transferência das viaturas 
para o novo edifício onde as condições de trabalho 
permitem uma melhor resolução, caso a caso, dos 
problemas. No entanto já se pode dar inicio a 
reparações nas viaturas que já foram transportadas 
para o novo edifício. 

BIBLIOTECA, ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO  

Informatização da Biblioteca   
Informatização da base de dados do acervo 
bibliográfico do MNC . Difusão de informação relativa 
a novas aquisições bibliográficas. 

Catalogação no 
programa informático 

da DGPC do acervo 
bibliográfico do MNC 

      

Montagem da biblioteca no novo edifício    
Transferência e instalação do acervo da Biblioteca 
para o novo edifício. 

Transferência do acervo 
para o novo edifício 

      

Gestão do Arquivo Fotográfico   

Registo fotográfico de peças para efeito da gestão de 
coleções, assim como registo fotográfico de todas as 
iniciativas e/ou atividades do MNC. Organização de 
arquivo digital de imagens. 

        

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS   

Apoio a visitantes nacionais e 
internacionais 

  

Atividade regular do atual Museu, enquanto 
continuar aberto ao público, manter-se-á, o 
desempenho obtido em anos anteriores, nas áreas 
das Atividades Educativas; Apoio ao Visitante; 
Comunicação; Efemérides e Loja do Museu. 

Garantir o apoio aos 
visitantes nacionais e 

internacionais de 
diferentes níveis etários 

. 

7.380,00 € OF   

Programas para o público   

Programação e planificação das respetivas atividades 
anuais dos serviços educativos, nomeadamente 
visitas guiadas escolares e para adultos, ateliers e 
outras iniciativas sempre relacionadas com o estudo e 
divulgação das coleções do museu. Implementação de 
atividades externas decorrentes de protocolos 
estabelecidos entre o museu e instituições terceiras  

Realização de 20 
tipologias distintas de 
atividades educativas 

      

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO   

Divulgação de conteúdos   Produção de conteúdos destinados à divulgação do Edição de 12       
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museu nos deferentes suporte nomeadamente: 
Elaboração periódica da Newsletter do MNC e 
divulgação através de e-mail e/ou outros suporte. 
Elaboração de conteúdos para o site do Museu. 
Atualização da página de Facebook do Museu. 
Contato com a comunicação social para divulgação 
das atividades públicas do museu através de press 
release para os órgãos de comunicação social (jornais, 
rádio e televisão).  

newsletter, atualização 
diária do FB do MNC, 
atualização quinzenal 

do site do MNC, 
referencias periódicas 

na comunicação social. 

    

Assegurar resposta a solicitações de entidades 
externas com vista à cedência de espaços, 
autorização para filmagens, tomada de imagens ou 
outros no âmbito da atividade mecenática, de 
marketing ou de sponsorização do MNC. 

        

SEGURANÇA VIGILÂNCIA E ATENDIMENTO NA LOJA   

Assegurar a abertura ao público do Museu 
e da Loja do Museu 

  

Coordenação  do pessoal da Bilheteira e Loja do 
Museu. Organização de escalas dos Vigilantes tendo 
em conta as folgas, férias e ausências por doença 
justificadas. Análise de dados relativos ao número e 
tipologia de visitantes para efeitos estatísticos e de 
gestão de públicos. Controle das existências na Loja 
do Museu. Articulação com a  Divisão Comercial da 
DGPC  com vista à reposição dos stocks. Gestão de 
fornecedores e avaliação de propostas de novos 
produtos com vista à sua comercialização na loja do 
museu. Avaliação e organização de pedidos cedências 
de espaço de acordo com o regulamento do Museu.  

Assegurar a abertura ao 
público do Museu e da 

Loja conforme o horário 
estipulado 

superiormente. Garantir 
os níveis de stocks de 
produtos para venda 
tendo em conta os 
fluxos de visitantes. 

      

EXPOSIÇÃO   

Implementação do Projeto Museográfico 
do Novo MNC 

  

Toda a equipa do Museu vai dar continuidade à 
pormenorizada programação e implementação das 
tarefas necessárias à mudança do acervo para o novo 
edifício, nomeadamente ações de conservação e 
restauro, transporte de peças, preparação e produção 

ABERTURA DO MUSEU        
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de conteúdos em diferentes suportes, com o objetivo 
de cumprir os prazos definidos  e completar as 
intervenções necessárias ao cumprimentos do 
Programa Museológico. 
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NOTA INTRODUTÓRIA 
Depois do grande esforço do ano corrente para conseguir encontrar uma medida de equilíbrio entre a contenção de despesas e a manutenção do essencial das funções do museu, há uma 
clara sensação da aproximação da exaustão dos recursos internos que têm sido “esticados” até ao limite. 
Da parte das pessoas que trabalham no Museu existe a vontade de corresponder ao apoio cada vez mais expressivo que, através do Círculo Dr José de Figueiredo/ Amigos do MNSR, vai 
surgindo das mais variadas origens, quer institucionais, quer particulares. Para todos os projetos que temos para o próximo ano contamos ter a participação de entidades ou instituições (e 
mesmo voluntários individuais) que nos incentivam para manter o ânimo e dar continuidade ao esforço que se tem feito. 
O MNSR está necessitado de algumas alterações na sua estrutura expositiva. O programa de remodelação está em fase final e é possível avançar com o projeto, para o que se propõe que a 
DGPC assuma, em conjunto com os apoios que possamos conseguir através do Círculo Dr José de Figueiredo/ Amigos do MNSR, este tão importante item no presente plano de atividades. 
Como marcas essenciais para este período de adaptação a novas realidades sociais e à conjuntura de procura de modelos para a gestão pública, parece importante manter: 
1 - A parceria com a Faculdade de Economia que apresentará nos próximos meses o relatório final do trabalho feito com o MNSR. Será assim possível avançar com a proposta de 
candidatura para o projeto de criação de 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. 
2 - A parceria com as entidades que nos têm procurado para colaboração do Museu no trabalho com setores de mais difícil enquadramento social e que aqui têm encontrado espaço e 
ambiente propícios ao desenvolvimento de projetos que muito nos importa continuar. 
3 – O esforço para divulgar o Museu e continuar o movimento de captação de mais público, essencialmente turistas, cuja visita se traduza em receita. 
Esta linha de ação, tendente a evitar o isolamento da estrutura, quer na procura de condições para funcionamento, quer na ligação ao público, só tem sentido, no entanto, se continuarmos 
a trabalhar nas funções básicas de investigação e conservação, desenvolvendo, também com recurso a parcerias essenciais, o conhecimento disciplinar, nalguns casos experimental, que 
suporte a restante atividade, como propomos também. 
Objetivos e Estratégias 
De acordo com os pressupostos referidos na nota introdutória a este plano de atividades, os objetivos que pretendemos prosseguir no próximo ano foram definidos tendo em conta: 
1 – A nova realidade da cidade do Porto, em que se reconhece um destino turístico cada vez mais procurado e a possibilidade de colaboração com a CMP; 
2 – A necessidade de reforço de informação sobre o Museu, quer na divulgação que temos obrigatoriamente que intensificar, quer no percurso expositivo; 
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3 – A necessária racionalização da utilização dos recursos humanos internos, com consciência de que não aumentarão, valorizando o seu conhecimento da realidade do museu e tentando 
recorrer a colaborações externas para aquilo que seja possível resolver, com recurso a pessoas que não tenham essa preparação. 
4 – A possibilidade de considerar o recurso a meios que o novo QREN poderá vir a disponibilizar. 
5 – O equilíbrio de esforços entre a ação dirigida ao público e o desenvolvimento das funções essenciais de trabalho com as coleções. 
6 – A importância das parcerias com entidades cujas finalidades ou competências sejam coincidentes ou complementares das nossas. 
Assim, organizámos as propostas de atividades com os seguintes objetivos genéricos: 
1 – Reforço da perceção do Museu Nacional de Soares dos Reis como um Museu Nacional cujas coleções têm um sentido histórico e uma qualidade artística intrínseca, que se alia à 
importância do edifício em que está instalado. 
2 – Plano de investigação, publicação e exposição, conjugando a capacidade dos Técnicos do Museu com as colaborações externas.  
 3 – Reforço da melhoria de condições para receber os visitantes 
4 – Remodelação do serviço de educação 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

Preparação de candidatura    

Na sequência do trabalho realizado com a Up desde 
2008, acabar de 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 2015 

3.000,00 € OF 

MNSR (DGPC) 
,Faculdade de 

Economia da Upe 
Círculo Dr José de 

Figueiredo/Amigos 
do MNSR 

 Catálogos raisonés de artistas 
representados no museu 

  

A programação da edição de catálogos raisonés de 
artistas representados no museu está presente como 
objetivo de longo prazo há anos. Com o andamento 
do1º projeto - de Soares dos Reis, deu-se início à 
programação concreta. 

preparação de equipas 
para os primeiros cinco 
artistas, coordenadas 

por Técnicos do Museu. 
Edição do catálogo de 

Soares dos Reis 

  

Parceria com 
Imprensa 

Nacional ou 
outra Editora 

  

Exposição Pintores Portugueses na 
Bretanha 

  
Preparação de uma exposição, no seguimento de 
contactos iniciados há vários anos. 

Estabelecimento de 
parcerias com o Museu 

de Quimper e outros 
museus portugueses. 

Elaboração de projeto. 

  

Mecenato e 
Cìrculo Dr José 
de Figueiredo/ 

Amigos do MNSR 

  

Documentação dos Biombos Namban   

Continuação do estudo com o Museu de Kioto dos 
materiais documentais retirados dos Biombos 
Namban da coleção do MNSR, quando do seu 
restauro. 

Estabelecimento de 
uma parceria com o 

Museu de Kioto para o 
acompanhamento da 
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divulgação dos 
resultados do estudo 

dos materiais 
documentais retirados 
dos Biombos Namban 
da coleção do MNSR, 

quando do seu restauro. 

Esmaltes do Mosteiro de Santa Cruz de 
Coimbra 

  

Têm sido estudados no âmbito de uma tese de 
doutoramento de uma Técnica do Museu e serão 
motivo para a preparação de uma publicação e 
exposição. 

1 guião, 1 programa e 1 
projeto de exposição e 

publicação 
  

Mecenato e 
Círculo Dr José 
de Figueiredo/ 

Amigos do MNSR 

  

Temas populares em  azulejos portugueses   
Preparação de uma exposição baseada no 
levantamento feito por José Luís Mingote Calderón 
e acompanhado por uma Técnica do Museu 

1 guião, 1 programa e 1 
projeto de exposição e 

publicação 
      

Fábricas de Faiança do Porto e Gaia   

Este assunto vai continuar a ser central na 
investigação do Museu, atualmente centrada na 
Fábrica de S. António do Vale da Piedade e na revisão 
do conhecimento acerca a Fábrica de Massarelos.  

Relatórios relativos a 
estes dois assuntos 

      

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Inventário fotográfico   
Atualização do inventário fotográfico das coleções do 

museu 

Substituir metade das 
fotografias a preto e 
branco existentes no 

inventário, com recurso 
aos Técnicos do Museu. 

Pedir uma campanha 
fotográfica à DGPC para 

as peças de grandes 
dimensões, 

nomeadamente de 
escultura. 

      

Matriz   Aumento das fichas disponíveis no matriznet 
Disponibilização no 

Matriznet de todas as 
peças em exposição 
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permanente e das que 
forem expostas 

temporariamente no 
museu ou fora. 

Organização do arquivo administrativo   
Estabelecimento de um programa de organização do 
arquivo administrativo, tendo em conta a 
documentação informatizada. 

1 projeto com soluções 
e orçamento 

      

Reorganização do  Arquivo Fotográfico   
Acomodação e revisão do inventário do arquivo 
fotográfico. 

Todo o arquivo 
arrumado com a 
colaboração de 

voluntários 

  
Mecenato e 

despesa corrente 
  

Centro de Documentação   
Organização do Material não livro no Centro de 
Documentação a funcionar junto da Biblioteca do 
Museu 

1 programa 
implementado 

  
Mecenato e 

despesa corrente 
  

Biblioteca   Continuação da informatização da Biblioteca 
depende das condições 

do equipamento 
    

É necessário 
equipamento 
informático 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

Oficina de conservação e restauro   
Instalação no espaço destinado a garagem no projeto 
de remodelação do museu, de uma oficina de 
conservação e restauro. 

equipamento da oficina 
de conservação e 

restauro 
  

Candidatura a 
apresentar com 
o Círculo dr José 
de Figueiredo / 

Amigos do MNSR 
no valor de 

55.000 € 

  

SEGURANÇA 

Substituição de câmaras de vigilância   
substituição de câmaras de vigilância avariadas nas 

zonas mais sensíveis da exposição permanente e loja 

joalharia 3 câmaras; sala 
do oriente 2 câmaras; 

sala de Henrique 
Pousão 2 câmaras; 

galeria Soares dos Reis 2 
câmaras; 2 câmaras na 

loja   

13.500,00 € 

9 câmaras 
DGPC+2 câmaras 

Círculo Dr José 
de Figueiredo/ 

Amigos do MNSR 

Orçamento 
apresentado 

correspondente a 
9 câmaras 
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Walky Talkies         Mecenato   
INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

Revisão da Exposição Permanente   

 Projeto de revisão da iluminação das salas,  conceção 
e execução de novos equipamentos de exposição, 
novos suportes de informação e equipamento para 
descanso dos visitantes 

2 vitrines para 
pequenos formatos da 

sala de Henrique 
Pousão; 1 vitrine para 

miniaturas;1 vitrine 
para os esmaltes de 

Limoges; expositores 
para desenho;  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. 

10.000,00 € 
PIDDAC + 
Mecenato 

  

 ANIMAÇÃO/ Um processo    

Colaboração com a Associação de Ludotecas do Porto 
/ Anilupa, num projeto financiado pela CMP e 
DGArtes. Exposição na sala pequena e trabalho com 
escolas e público sénior do Porto. 

Uma exposição e vários 
ateliers e sessões de 

projeção dos trabalhos 
de cinema de animação 

produzidos durante o 
projeto e em anos 

anteriores . Em Janeiro. 

      

 O Naturalismo na Coleção Millennium. BCP   
Projeto combinado com a Fundação Millennium bcp 
desde 2013 de trazer ao Porto a Exposição 
comissariada pela Prof Raquel Henriques da Silva 

exposição na sala 
grande em Janeiro 

  BCP   

40 dias com 40 mulheres Artistas nos 40 
anos do dia internacional da mulher 

  

Comemoração dos 40 anos do dia internacional da 
mulher com um concurso para mulheres artistas do 
qual resultará a exposição dos 40 trabalhos 
escolhidos pelo júri. 

exposição na sala 
pequena a abrir em 8 de 

março 
  

inscrições no 
concurso. 

CDJF/Amigos do 
MNSR 
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  Desenho de Fernando Távora   
Homenagem a Fernando Távora. Exposição de 
Desenho comissariada por José Bernardo Távora. 

Exposição na sala 
grande em abril 

  
 CDJF/Amigos do 

MNSR 
  

  Exposição de fotografia    
Exposição de fotografia atual de fotógrafos da 
geração IF 

exposição na sala 
pequena em 30 de abril 

      

Coletiva da Cooperativa Árvore   
Na continuidade do protocolo existente, 
programaremos esta coletiva em moldes a anunciar 

Exposição em Agosto na 
sala grande 

  
Cooperativa 

Árvore 
  

 Manuel Aguiar. No séc XX.  Entre gerações 
de Arquitetos e Urbanistas no Porto e 
Norte 

  
Projeto em curso com a colaboração da família do Arq 
Manuel Aguiar e de vários Arquitetos, 
nomeadamente Arq. Siza Vieira. 

Exposição na sala 
pequena e programa de 
atividades paralelas. Em 

Setembro 

  Mecenato   

Auto Retrato. Com Luis Serpa   

Por proposta de Luis Serpa, programamos uma 
exposição de autoretratos da sua coleção. Será 
coordenada com a apresentação de peças da coleção 
do museu em que  o tema da autorepresentação 
esteja presente. Será coordenada por uma Técnica do 
Museu. 

Exposição na sala 
grande em Outubro 

  Mecenato   

s/d Armando Basto – Projeto   

Na sequência da aquisição de uma obra de Armando 
Basto pelo CDJF/Amigos do MNSR, está combinada 
uma exposição, na qual se está a trabalhar sem data 
prevista 

Exposição em data a 
decidir 

  
CDJF/Amigos do 

MNSR 
  

s/d Portinari – Projeto   

Depois da limpeza da obra de Cândido Portinari 
pertencente à coleção do Museu e exposição no 
Teatro Nacional D. Maria em conjunto com a peça 
correspondente, da coleção do Museu do Chiado, 
está em preparação a exposição conjunta das duas 
obras, prevendo-se a colaboração com o Projeto 
Portinari, através do Consulado do Brasil no Porto 

Projeto pronto a 
concretizar 

  mecenato   

Casa Museu Fernando de Castro   
Criação de uma zona de acolhimento para projeção 
de uma introdução à visita . 

sala montada e 
conteúdos definidos 

  
 CDJF/Amigos do 

MNSR, 
  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

Serviço de Educação   
Funcionamento experimental da nova forma de apoio 
aos Educadores e outros utilizadores do Museu 

Relatório de avaliação . 
Aumento de número de 
visitas e atividades no 
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âmbito deste serviço 

Clube dos Carrancas   
Implementação das propostas decorrentes do 
período experimental  a decorrer 

Aumento do número de 
participantes e 

atividades do clube 
      

Públicos específicos   
Continuação do enquadramento de atividades com 
público menos habitual, em colaboração com 
instituições várias 

Relatório de avaliação . 
Aumento de número de 
visitas e atividades no 
âmbito deste serviço 

      

Semana de Espanha   
Foi já manifestada a intenção de voltar a celebrar a 
semana de Espanha no MNSR em 2015 

Ainda não concretas       

Dia Internacional dos Museus e Noite dos 
Museus 

  
Atividades a programar com as entidades que 
habitualmente colaboram com o Museu 

Ainda não concretas       

5ªs Feiras à noite   
Programação a realizar com o Cineclube do Porto e 
outras entidades 

        

1 Peça à hora de almoço   
Programa a realizar uma vez por semana a partir de 
Janeiro destacando peças da coleção do museu 

        

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Execução de faixas outdoors para 
divulgação das atividades que se realizam 

  design e impressão de outdoors 
20 outdoors relativos ao 

mesmo número de 
atividades 

4.000,00 € 
2000€ OF+2000€ 

Mecenato 
  

Flyers   
Considerar a necessidade da produção de flyers para 
divulgação das diversas atividades programadas 

flyers correspondentes 
às atividades 
programadas 

  mecenato   

Desdobráveis   edição de desdobráveis de suporte à visita do museu         

Sistema de informação complementar   
preparação de conteúdos para usar em tablets de 
apoio à visita 

protocolo com empresa 
da especialidade 

      

PROJETOS  

UNO – com o Teatro Plástico   

 
Construído sobre o conceito de unicidade da obra de 

arte 'Uno' é um projeto que pretende abordar 
cenicamente um dos mais antigos mitos da história 
humana - 'o   duplo' - confrontando-o com os atuais 
códigos de reprodução e difusão artística e com o 

1 espetáculo a exibir 
nos espaços do Museu 

durante um mês no 
caso da candidatura ser 

aprovada 

  

Candidatura 
apresentada pela 

Companhia de 
Teatro Plástico 

aos apoios 
pontuais da 
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espaço do museu enquanto símbolo da singularidade 
artística e instrumento de caução e valor cultural.  

 

DGArtes 

Paisagem cenográfica poente, com Jorge 
Santos 

  

Este projeto  vai pôr em dialogo, de forma direta,  a 
coleção de pintura naturalista com o edifício - estes 
lugares tradicionalmente albergavam frescos ou 
mesmo pinturas - como também irá criar uma relação 
de narrativa cinemática com o espectador. 

1 exposição  no hall e 
escadaria do palácio 

  

Candidatura 
apresentada pelo 

artista aos 
apoios pontuais 

da DGArtes 

  

APOIO A OUTROS MUSEUS 

Museu da Misericórdia do Porto   
Apoio ao desenvolvimento do projeto do museu, de 
forma a que a instituição possa apresentar a 
candidatura à Rede Portuguesa de Museus 

Abertura do Museu em 
Maio de 2015 e 

respetiva candidatura 
      

Casa Museu de Vilar/ Museu da imagem 
em movimento 

  

Acompanhamento do projeto deste Museu, tendo em 
conta as suas caraterísticas inovadoras quer no tema, 
na investigação, na relação com a criação artística, na 
forma de contacto com o público, quer ainda na 
forma de gestão. 

protocolo de 
colaboração 
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NOTA INTRODUTÓRIA 
Os museus, integrados na área do património e das atividades não industriais, têm tido, cada vez mais, um papel determinante, do ponto de vista do desenvolvimento social e da economia 
da cultura, na formação dos indivíduos enquanto consumidores (clientes, públicos) e produtores do bem artístico. 
O Museu Nacional do Teatro, nesta perspetiva, 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 Palco, 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, 
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promovendo o conhecimento da atividade contemporânea daquelas artes e Informar, formar, educar e divertir o público que a ele acorre. 
A sua visão é ser o arquivo de referência das memórias e da História das Artes Cénicas em Portugal, ser um centro de excelência a nível nacional e internacional para uma investigação 
eficiente e informação eficaz, geradora de motivação e adesão. 
Tem como valores dominantes o serviço público, a excelência de serviço, a competência, a satisfação do público, a qualidade, a cultura de inovação, as parcerias e o trabalho em equipa. 
O Museu Nacional do Teatro tem como vetores estratégicos os seguintes: 
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; 
 
O Plano de Atividades para 2015 procura reforçar a matriz de serviço público e de dar continuidade à 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 aumento de visitantes verificado desde 2012 se possa inverter de forma razoável em 2015. Contudo, o facto de se tratar de uma 
Instituição com características únicas, em Portugal e, até, a nível internacional, 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, no 
que às funções museológicas diz respeito, nomeadamente o estudo, investigação e edições, novas exposições, serviços educativos e animação cultural, inventário, biblioteca e 
documentação, incorporações, comunicação e divulgação, protocolos e afirmação internacional. Para tentar ultrapassar, de alguma forma, os principais pontos fracos desta instituição, 
sobretudo os que dizem respeito a receitas, serão implementadas novas estratégias, prioritárias na estratégia global deste Museu, nomeadamente em relação às receitas de bilheteira para 
atividades de animação cultural, às receitas de loja e, duma forma mais geral, às receitas de bilheteira propriamente ditas.  
Contudo, tendo em conta a atual conjuntura, o Plano de Atividades para 2015 dará, uma vez mais, ênfase a um conjunto de tarefas que possibilitem, sem custos adicionais, o reforço da 
relação visitantes/Museu e de atividades de animação cultural e pedagógicas partilhadas com grupos profissionais, através do aproveitamento exaustivo de competências existentes, de 
forma significativa, na equipa do Museu.  
Também o trabalho interno de inventariação, conservação e estudo de coleções ocupará, de forma mais continuada e evidente, uma parte dos recursos humanos disponíveis, quer 
internamente quer através de protocolos de cooperação já formalizados, dando também seguimento a alguns protocolos que, neste âmbito, foram estabelecidos com instituições 
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universitárias. 
Aberta ao público desde 1994, a Biblioteca do Museu Nacional do Teatro, possui uma coleção única de monografias e publicações periódicas constituída por importantes doações e 
aquisições, sendo frequentada sobretudo por investigadores, mas também pelo público em geral, sendo considerada a maior e a melhor biblioteca/centro de documentação do nosso país 
dedicada às artes do espetáculo. Para 2015, prevê-se a conclusão da importante doação da biblioteca de Carlos Porto e a doação da biblioteca de José Sasportes, uma das mais importantes 
e melhores bibliotecas sobre dança em todo o mundo, que irá certamente contribuir de forma muito evidente para o reforço das características ímpares desta biblioteca no nosso país e, 
também, internacionalmente. 
ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

Investigação e produção de textos para a 
exposição e Catálogo da exposição 
retrospetiva "António Soares e o Teatro" 

2014
/201

5 

António Soares, um dos grandes pintores modernistas 
portugueses do século XX, foi também um grande 
desenhador teatral, estando a quase totalidade dos 
trabalhos e desenhos originais para cena em depósito 
neste Museu. Em 2015, em conjunto com o 
MNAC/Museu do Chiado, será inaugurada e editado o 
catálogo da exposição dedicada a este percurso 
artístico deste pintor 

Edição do Catálogo 
conjunto com o 

MNAC/Museu do 
Chiado, em Novembro 

de 2015 

  
DGPC no âmbito 

do protocolo 
com  a INCM 

Este projeto foi 
aprovado em 

Plano de 
Atividades da 
DGPC, como 

projeto plurianual, 
para 2014/2015 

Estudo e Investigação da Fotografia Teatral 
em Portugal, e edição de um Catálogo . 

Pluri
anua

l  

Preparação, estudo e produção de textos para a 
edição de catálogo da exposição "Do Palco ao 
Estúdio", a realizar em 2015/2016 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. 

Edição do Catálogo em 
2015/2016 

4.000,00 € 
60 % OF + 40% 

mecenato 
  

Catálogo da exposição "Os artistas plásticos 
no teatro português do século XX" 

anua
l 

Catálogo ilustrado desta exposição. Edição do Catálogo no 
segundo trimestre de 

2015 
  

Museu da 
Presidência + 

INCM + Mecenas 
  

Edição de desdobrável informativo deste 
Museu 

anua
l 

A última edição de um desdobrável de distribuição 
gratuita, bilingue, deste Museu data de 2.000 e 
encontra-se muito desatualizada e quase esgotada. 
Há a possibilidade de, com o apoio mecenático, editar 
um novo desdobrável de apoio. 

Edição de um 
desdobrável, com 
tiragem de 20.000 

exemplares  

  
Mecenas (El 

Corte Ingles ?) 
  

Reedição do Roteiro do Museu 
anua

l 

O Roteiro deste Museu, instrumento fundamental 
para a compreensão e divulgação do mesmo, editado 
em 2005 encontra-se, na sua versão em português, 
praticamente esgotado, para além de já estar 

Reedição revista e 
atualizada do Roteiro do 

Museu, em Julho de 
2015 

5.000,00 € OF   
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naturalmente desatualizado. 
INCORPORAÇÕES 

Biblioteca pessoal e espólio documental de 
José Sasportes 

Anu
al 

Trata-se da maior biblioteca de dança existente em 
Portugal e uma das maiores e mais importantes 
bibliotecas neste domínio artístico em todo o mundo. 
A sua incorporação neste Museu, que se prevê estar 
concluída no final de 2015, virá contribuir fortemente 
para enriquecer ainda mais a já notável biblioteca 
dedicada ás artes cénicas deste Museu. 

Incorporação, por 
doação, de cerca de 
3.000 documentos e 
impressos, durante o 

ano de 2015. 

Incorporação 
por doação 

  

Contrapartida: 
assinatura para a 

biblioteca do 
Museu de três 

titulos de 
periódicos 

dedicados à dança 

Assinatura de três títulos de periódicos 
internacionais dedicados à dança 

Pluri
anua

l 

A biblioteca deste Museu, com a incorporação da 
biblioteca pessoal de José Saportes, passa a ser a 
maior e mais importante biblioteca de dança em 
Portugal e uma das maiores na Europa. Assim sendo, 
e garantindo a permanente atualização deste acervo, 
o doador sugere como contrapartida a assinatura dos 
seguintes títulos: o inglês Dance Research, o 
americano Dance Chronicle, e revista mensal Dance 
Europe.   

Incorporação, em 2015 
e 2016, de todos os 

números das 
publicações periódicas 
Dance Research, Dance 

Chronicle e l Dance 
Europe.   

1.300,00 € OF 

(*) No protocolo 
de doação do 
espólio atrás 

referido, ainda não 
aprovado 

superiormente, 
José Sasportes 
sugere como 

contrapartida que 
este Museu assine 

três revistas de 
dança, a fim de 

garantir a 
atualização  da sua 

doação 

Biblioteca e espólio documental de Carlos 
Porto (conclusão) 

Anu
al 

O valiosíssimo espólio documental e biblioteca 
pessoal do crítico, dramaturgo e historiador teatral 
Carlos Porto, falecido em 2011, foi doado a este 
Museu. Tendo em conta a sua dimensão e o gradual 
processo de seleção, esta incorporação será 
formalmente concluída em 2015 

Incorporação  de cerca 
de 5.000 documentos, 

entre monografias, 
cartazes , programas, 
manuscritos e outros. 

Registo de cerca de 
3.000 documentos. 

Incorporação 
por doação 

    

Coleção de trajos para dança clássica da 
coreógrafa Margarida de Abreu 

Anu
al 

Margarida de Abreu foi uma das mais importantes 
personalidades para a História da Dança em Portugal. 

Incorporação , 
tratamento e registo de 

Incorporação 
por doação 
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Coreógrafa, professora e diretora de companhia, 
Margarida de Abreu dirigiu uma série de espetáculos 
de dança clássica, para os quais chamou alguns 
artistas plásticos a desenhar trajos para cena, entre 
os quais Almada Negreiros. 

cerca de 45 trajos de 
cena para dança clássica 

Biblioteca e espólio documental de 
Gonçalves Preto 

Pluri
anua

l 

Gonçalves Preto é um dramaturgo, guionista , escritor 
e realizador que escreveu e fez parte de algumas 
parecerias que criaram espetáculos de teatro de 
revista nos anos 60 e 70 do século XX. O seu 
importante espólio irá incorporar as coleções do 
Museu a partir de 2015 

Incorporação e registo 
de cerca de 1.200 

documentos, até final 
de 2016 

Incorporação 
por doação 

    

Espólio artístico do ator Carlos Santos 
Anu

al 

 Carlos Santos (1872-1949), foi um dos atores mais 
importantes na primeira metade do século XX, sendo 
filho de um dos casais de atores mais populares na 
nossa História do Teatro. Decidiu, em testamento e 
através da figura jurídica de "legado pio", deixar todo 
o seu espólio artístico a um museu de teatro, quando 
este fosse criado. O legado foi agora formalmente 
desencadeado, prevendo-se a sua incorporação e 
abertura formas das respetivas caixas durante 2015 

Seleção  e incorporação 
deste conjunto, cuja 
dimensão para já se 

desconhece, até final de 
2015. 

Incorporação 
por legado 

pio 
    

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Dar continuidade ao inventário em formato 
Matriz 

Anu
al 

O inventário em formato Matriz produz uma base de 
dados sobre artes do espetáculo, a partir das coleções 
do Museu, que se tem revelado um instrumento 
fundamental para a gestão museológica  e para o 
estudo das coleções, quer internamente, quer para 
investigadores externos 

Número de novos 
registos para 2015:  

2.000 Número de novas 
imagens em base de 

dados: 2.000. Total de 
registos em base de 

dados no final de 2015: 
40.300 

800,00 € OF  

Dar continuidade à catalogação em 
formato informático do acervo da 
biblioteca 

Anu
al 

Trata-se da maior e mais importante biblioteca do 
nosso país sobre artes do espetáculo, constituindo 
um serviço e um polo fundamental deste Museu, 
como centro de recursos que é, a nível nacional e 

Nº de registo criados 
2015 - 2.000 

Nº de registos na 
BDados em 31/12/2015 

1.000,00 € OF  
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internacional - 23.000 
Inventariação e registo de imagem da 
fotografia Teatral em Portugal na primeira 
metade do século XX , dando continuidade 
à colaboração com o Arquivo de Fotografia 

Pluri
anua

l 

Continuação do estudo e da inventariação da coleção 
de retratos fotográficos deste museu, feita em 
cruzamento com a mesma coleção do Arquivo de 
Fotografia da DGPC 

Número de espécies  a 
estudar e inventariar: 

1.300 
      

Catalogação da coleção de teatro  
datilografado e manuscrito 

Anu
al 

A coleção de teatro  datilografado e manuscrito deste 
Museu é única e de grande valor para os estudo do 
teatro, da literatura e da cultura em Portugal. Propõe-
se, através do Programa para Recuperação, 
tratamento e Organização de Acervos Documentais, 
da Fundação Calouste Gulbenkian a catalogação desta 
coleção e a sua disponibilização no catálogo online 

Catalogação de  5.000 
peças datilografadas e 

manuscritas e 
disponibilização dos 

registos online 

  
Fundação 
Calouste 

Gulbenkian (*) 

(*) Trata-se de 
uma candidatura 

por formulário 
próprio da FCG, a 
submeter entre 
20/1 e 20/2 de 
2015, sendo a 
candidatura 

elaborada pelo 
Museu e 

apresentada pela 
DGPC 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

Duas ações de expurgo / desinfestação 
Anu

al 

A localização   física do Museu e a natureza das suas 
espécies, sobretudo papel e têxteis, implicam a 
implementação de procedimentos na área da 
conservação e restauro, que incluem ações 
programadas de expurgo/desinfestação 

Duas ações a realizar, a 
primeira em Abril e a 
segunda em Outubro 

1.400,00 € OF   

Restauro e conservação de documentos 
impressos 

Anu
al 

Torna-se imprescindível a conservação de algumas 
monografias e outros documentos impressos através 
da proteção/recuperação de lombadas de livros 
  
  

Restauro e recuperação 
de 230 monografias, 30 
documentos impressos 

e dez manuscritos 
através da aplicação de 
Filmoplast e Filmolux 

soft 

300,00 € OF   

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

Exposição "António Soares e o teatro" 
2014
/201

António Soares, um dos grandes pintores modernistas 
portugueses do século XX, foi também um grande 

Inauguração em 
Novembro de 2015 em 

20.000,00 € OF 
(*) Projeto 
plurianual 
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5 desenhador teatral, estando a quase totalidade dos 
trabalhos e desenhos originais para cena em depósito 
neste Museu. Em 2015, em conjunto com o 
MNAC/Museu do Chiado, será inaugurada e editado o 
catálogo da exposição dedicada a este percurso 
artístico deste pintor 

conjunto com o MNAC/ 
Museu do Chiado 

2014/2015 já 
aprovado em 

Plano de 
Atividades da 

DGPC para 2014 

Exposição "Os artistas plásticos no teatro 
português do século XX" 

anua
l 

Desde o século XVIII que se verificou uma gradual 
colaboração dos artistas plásticos na criação do 
espetáculo teatral. Mas é no século XX que esta 
contaminação vai ser decisiva na renovação  estética 
do teatro e artes do palco, sendo Portugal um bom 
exemplo disto. Esta exposição percorre o trabalho 
teatral de alguns dos pintores e escultores mais 
marcantes na nossa História de Arte (Almada, 
Barradas, Botelho, Cesariny, Maria Keil, e muitos 
outros) que, durante o século XX estiveram presentes 
no nosso teatro e nos nossos Teatros. O projeto 
museográfico desta exposição será da 
responsabilidade do diretor deste Museu, também 
comissário da mesma, e recorrerá apenas a obras 
pertencentes ao seu acervo. 

Inauguração em Abril, 
no novo espaço de 

exposições do Museu da 
Presidência da 

República  na Cidadela 
de Cascais 

  

Museu da 
Presidência da 

República e 
mecenato 

  

Exposição "Do Palco ao Estúdio" 
anua

l 

Exposição temporária   onde, através de retrato  
fotográfico de artistas de palco, pertencentes à 
coleção deste Museu,  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. 

Inauguração no 
primeiro trimestre de 

2015 
2.000,00 € OF   

Exposições itinerantes "Mário Viegas", 
"Teatros Históricos" e "Grandes Atores 
Portugueses" 

anua
l 

Este Museu tem disponíveis várias exposições 
itinerantes, constituídas por réplicas ou cópias de 
originais, que anualmente percorrem todo o país, 
sendo solicitadas por outros museus, municípios, 
bibliotecas e outras instituições.  

 4 exposições 
itinerantes realizadas 

  
Instituição de 
acolhimento 

  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
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Dia Mundial do Teatro 
anua

l 
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 

600,00 € 
OF + Grupo de 

teatro 
  

Dia Internacional do Museus 
anua

l 

Tendo em conta as restrições orçamentais, proponho, 
para as comemorações do Dia Internacional dos 
Museus um programa  mais formativo, aproveitando, 
por um lado,  as grandes potencialidades que este 
Museu oferece e, por outro, envolvendo artistas com 
ligações ao Museu ou a quem nele trabalha. Procurar-
se-á, ainda, a colaboração de alunos e professores de 
escolas ligadas às artes do palco e á música. 

Realização de 2 
espetáculos teatrais 

500,00 € OF   

Noite dos Museus 
anua

l 

Uma vez mais, o Museu pretende levar a cabo um 
conjunto de atividades de animação cultural no 
âmbito das comemorações do Dia Internacional dos 
Museus e da Noite dos Museus. Estas atividades, que 
decorreram de acordo com o tema proposto pelo 
ICOM, dos anos anteriores, e serão direcionadas para 
todos os tipos de público, tendo sempre como 
“cenário”, uma vez mais, a Exposição Permanente e o 
auditório deste Museu. Tendo em conta as restrições 
orçamentais, proponho, para as comemorações da 
Noite dos Museus,  um programa menos espetacular 
mas mais formativo, aproveitando, por um lado,  as 
grandes potencialidades que este Museu oferece e, 
por outro, envolvendo artistas com ligações ao Museu 
ou a quem nele trabalha. Procurar-se-á, ainda, a 
colaboração de alunos e professores de escolas 
ligadas às artes do palco e á música. 

Realização de  
espetáculos teatrais, 
concertos e dança. 

1.400,00 € OF + artistas   

 Espetáculos de teatro infantil 
anua

l 

Realização de espetáculos de teatro destinados a 
crianças com idades entre os 3  e os 10 Anos.  Estes 
espetáculos realizados com caracter regular ( 
tendencialmente semanal)  pretendem incutir no 
público mais jovem a necessidade  ( e aos adultos que 

> 30   autofinanciados   
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os acompanham) de consumo cultural .  

Ação Educativa 
anua

l 
Acompanhamento de visitas às exposições do MNT 

        

Concerto de Homenagem a Lorca 
anua

l 

O ator Sinde Filipe e o guitarrista Pedro Jóia criaram 
um espetáculo para o auditório deste Museu, que 
apresenta grande qualidade.  

 realização de 3 
concertos7espetáculos 

  autofinaciado   

Ação Educativa 
anua

l 

Realização de ateliers de expressão dramática, 
caracterização,  escrita ou construção de fantoches. 
com o público mais jovem, tendo sempre como linha 
orientadora a missão e os objetivos do Museu 
Nacional do Teatro. 

        

Concertos 
anua

l 

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 lírico e à música de câmara para 
piano. 

> 2       

Workshop 
Anu

al 

Realização de um Workshop no qual se pretenderá 
refletir sobre as  Artes do Espetáculo e as Artes do 
Palco e o conceito de Património Imaterial  associada 
às mesmas.  

> 50 participações       

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Sitio MNT 
anua

l 

Atualização do sitio do MNT atualização de acordo 
com as atividades 

previstas 
      

facebook 
anua

l 

Atualização e renovação do facebook atualização de acordo 
com as atividades 

previstas 
      

Nletter 
anua

l 
  

edição trimestral       

SIBMAS 
anua

l 

Este Museu é membro institucional da SIBMAS 
(International Association of Libraries, Museums, 
Archives and Documentation Centres of the 

Quota anual 35,00 € OF   
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Performing Arts), tendo para esse efeito uma 
quotização anual 

FORMAÇÃO/PROTOCOLOS 

Frequência de cursos de formação 
programados pelo INA 

anua
l 

A formação é uma componente fundamental para o 
desenvolvimento e atualização dos recursos humanos 
disponíveis.  

3 ações de formação 
(duas para técnicos 

superiores e uma para 
dirigentes) 

750,00 € OF   

 Formação "Sistemas de arquivo : a 
descrição, a indexação - APBAD" 

anua
l 

A formação em arquivística é fundamental para um 
museu com estas caraterísticas 

1 ação de formação de 
20 horas 

160,00 € OF   

Lisbon Summer School 
anua

l 

Este Museu é fundador e membro do Lisbon 
Consortium, da Universidade Católica Portuguesa, em 
conjunto com a F C Gulbenkian, Culturgest, C M 
Lisboa, Cinemateca, entre outras entidades. Tem 
participado ativamente na Lisbona Summer School, 
que se destina a doutorandos de Estudos Culturais de 
todo o Mundo 

Acolhimento de 1 
sessão plenária do 

Lisbon Summer School 
  

Universidade 
Católica de lisboa 

  

Protocolos com CHAIA e Univ. Nova 
anua

l 

No âmbito dos protocolos com o CHAIA da 
Universidade de Évora e com a Universidade Nova de 
Lisboa, este Museu vai tentar participar em projetos 
internacionais na área da História de Arte em geral 

  Participação em 1 
projeto internacional 

  

CHAIA Univ. de 
Évora, Univ. 

Nova de Lisboa, 
Instituições 

Internacionais 
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NOTA INTRODUTÓRIA 
Para 2015 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.  É também importante avaliar a experiência em curso de acompanhamento da 
programação do MNTeatro e o projeto em conjunto do próximo ano – e que envolve a ESAD de Matosinhos e o TNSJ – e, caso seja positiva, incorporá-la futuramente na programação. 
Para que estes objetivos sejam conseguidos, é estratégico a definição dos relacionamentos com as comunidades de especialidade, de afetos e académica, criando condições de 
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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, sem esquecer a outra unidade museológica 
aqui residente e reforçar a identificação deste binómio museu-parque como uma marca de valor. 
A programação para o próximo ano visa afirmar o MNT enquanto instituição vocacionada para o conhecimento e divulgação das suas coleções e das de terceiros, através das exposições 
programadas – O Traje Infantil e a Moda | Traje de Exterior, O Traje na Coleção Anadia e Trajes em Palco | Traje cénico do TNSJ, esta última em parceria com o MNTeatro – incorporando 
conhecimento na mediação e comunicação - disponibilizando conteúdos sobre a história da propriedade e do MNT, sobre espécies botânicas e a avifauna. 
O estudo e investigação é uma constante, seja produzido in house – caso dos projetos Vestir a Cor – uma história colorida da moda feminina e o do Jardim de cheiros – quer contratando 
especialistas para assegurarem o comissariado científico, como no caso do projeto Tecnologia Têxtil – tintos e estampagem, este último declinado não apenas num programa museológico 
para esta área mas também em workshops. 
A mediação e a interpretação procuram criar uma proximidade com os diversos públicos através de propostas de serviços diversificadas – taylor made, poderíamos dizer –, identificando 
necessidades a montante, mas feita também através da disponibilização de mais e melhores conteúdos, adaptados aos diversos canais de distribuição e bilingue, pelo menos neste ano e 
que passa pela questão de visibilidade e acessibilidade geográfica do MNT, uma dificuldade sentida por quem nos procura e uma falha que urge suprir. 
Na sequência da exploração do canal muito característico que é o facebook, no âmbito da RPM, há que explorar esses canais de comunicação e tomar opções na matéria, para garantir a 
presença do MNT nas redes sociais mas de uma forma estruturada com qualidade e visando a permanência e continuidade.  
A aposta numa imagem gráfica própria, atrativa e de qualidade, adaptada aos diversos suportes físicos e canais de distribuição é absolutamente crítica para o posicionamento do MNT junto 
da comunidade e para aumentar a sua atractabilidade junto dos diversos públicos-alvo. 
A revisão dos documentos obrigatórios – Política de incorporações, Política de conservação preventiva e o Plano de Segurança -, pela reflexão que obriga, reforça a estrutura da 
organização, permitindo identificar projetos – por exemplo, na área do reordenamento das coleções através de propostas de depósitos em instituições terceiras -, identificar necessidades 
de formação para melhorar a qualidade do trabalho desenvolvido.   
O desenvolvimento das funções museológicas, orientadas quer para o traje e acessórios, para a tecnologia têxtil ou para o património botânico, visa assegurar a gestão das coleções nas 
suas várias valências, documentando-as, estudando-as, reforçando o conhecimento interno e externo, quer pelo seu estudo quer pela atualização do fundo bibliográfico especializado e 
disponível para a comunidade. 
O relacionamento e posicionamento junto dessa mesma comunidade são trabalhados pela preparação da itinerância de três exposições - Yves Saint Laurent no MNT e Pele sobre Pele, 
estas duas da coleção patrimonial e ainda O Traje no Tempo dos Descobrimentos, esta recorrendo à coleção didática -, potenciando assim o investimento feito aquando da apresentação 
dessas exposições no MNT. 
A construção de parcerias com instituições e empresas das duas áreas em que o MNT se desdobra – património cultural e o cluster do têxtil e da moda, património natural e o ambiente e a 
biodiversidade – são absolutamente fundamentais: pelas sinergias e visibilidade que trazem, pelos projetos que podem vir a enquadrar e, sobretudo, por abrir novos horizontes à atividade 
e programação do MNT. Isso mesmo tem sido demonstrado no relacionamento com a Stil, em que a confiança e a disponibilidade demonstrada por este nosso parceiro informal só honram 
este Museu e a sua equipa. 
O CITEVE, ATP, Associação Seletiva Moda, APPICAPS, Comissão Nacional da UNESCO, Direção Geral da Agricultura, a Associação dos Jardins Históricos ou o IST, são potenciais parceiros para 
os projetos na área da tecnologia têxtil, da moda e inovação ou da continuidade do projeto das hortas de recreio no âmbito da agricultura familiar, no assinalar do ano internacional do sol 
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e da luz em 2015, ou no âmbito da sustentabilidade ambiental, pelo estudo do sistema de gestão da água existente, instalado desde o séc. XVIII. 
Reforçando esse mesmo relacionamento com a comunidade, mas na perspetiva de conseguir o seu envolvimento e comprometimento com este Museu e a propriedade em que está 
instalado, há que finalmente avançar com a criação do grupo de amigos, garantindo as duas valências – traje e natureza, património cultural e património natural.   
Desejo antigo, inúmeras vezes referenciado pelas anteriores direções, mas que está na altura de ser concretizado, quer pela valorização intrínseca quer instrumental que o nosso público e 
os nossos utilizadores reconhecem e expressam relativamente ao MNT mas também na adesão a alguns projetos já lançados, como é o caso do programa das hortas de recreio.   
Também este valor instrumental tem vindo a ser reconhecido pela academia, o que se tem traduzido no número crescente de estágios que nos têm sido propostos ou nos projetos que nos 
têm envolvido, como é o caso da parceria com a Modatex ou o projeto de doutoramento centrado nos alfaiates moçambicanos. 
É um projeto que se quer orientado para as duas componentes – património cultural e património natural – e que se quer aberto a todos. Na medida em que é, ou melhor, será uma via de 
ligação com a usualmente denominada sociedade civil, a visão a presidir à sua criação deverá justamente privilegiar uma ligação com uma via de dois sentidos, que permita a qualquer uma 
das partes escutar, ser ouvida e participar ativa e positivamente. 
ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

Concluir a fase 1 do projeto Vestir a Cores - 
uma história colorida da moda feminina 

  

Continuar a desenvolver este tema nomeadamente 
nas vertentes de análise das peças da coleção em 
função da investigação bibliográfica realizada em 
2014 

100% das peças 
selecionadas com o 

estudo concluído 
      

Concluir a fase 1 (traje exterior) do projeto 
O Traje Infantil e a Moda  

  

Continuar a desenvolver este tema nomeadamente 
nas vertentes de análise das peças da coleção em 
função da investigação bibliográfica realizada em 
2014 e preparando já a seleção de peças quer para 
catálogo quer para exposição 

100% das peças 
selecionadas com o 

estudo concluído 
      

Realizar a recolha de iconografia relativa ao 
traje de criança (traje exterior) 

  

Estudar a história social do traje exterior de criança, 
recolhendo, tratando e processando a imagem 
disponível nos periódicos da especialidade 
selecionados 

100% dos periódicos 
concluídos 

      

Realizar pesquisa documental sobre a 
história da propriedade 

  
Estudar a história da propriedade, recolhendo 
elementos existentes no Arquivo Palmela e no 
Arquivo Municipal de Lisboa 

40h00 semestrais 
dedicadas à pesquisa 

      

Realizar a pesquisa e estudo necessários 
para suporte do programa das efemérides 
a assinalar em 2015 

  
Estudar os temas dos dias internacionais escolhidos e 
da década da biodiversidade por forma a desenvolver 
os programas respetivos 

Uma memória descritiva 
por efeméride 

      

Realizar o estudo de intervenção nas 
diferentes áreas do parque 

  
Fundamentar as opções de intervenção nas diferentes 
áreas da propriedade, na óptica da gestão do risco, 
manutenção da qualidade ambiental e biodiversidade 

Concluir no primeiro 
semestre 
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Realizar os estudos necessários relativos ao 
projeto Trajes no Palco 

  
Estudar as peças teatrais e os guarda-roupas 
selecionados do TNSJ, articulando com o traje civil e a 
moda e com o traje de cena 

40h00 dedicadas ao 
projeto 

      

Enriquecer o fundo bibliográfico e 
documental 

  

Acompanhar a oferta bibliográfica do mercado, 
selecionando para aquisição a bibliografia indicada 
para manter atualizado o centro de documentação do 
Museu 

Executar 100% da verba 
atribuída  

    

Custos com a 
aquisição de livros 

refletidos na 
Gestão 

Administrativa 

Estabelecer relacionamentos de parcerias 
com as entidades de referência do sector 
da moda, vestuário e calçado 

  

Continuar o programa de contactos com instituições 
de referência dos sectores de têxtil e vestuário e de 
calçado, com vista ao estabelecimento de protocolos 
de cooperação 

Estabelecer 1 parceria     

Custos com 
deslocações, 
transportes e 

ajudas de custo 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Estabelecer relacionamentos de parcerias 
com as entidades de referência do sector 
do ambiente e da agricultura 

  
Continuar o programa de contactos com instituições 
governamentais e internacionais, com vista ao 
estabelecimento de protocolos de cooperação 

Estabelecer 1 parceria     

Custos com 
deslocações, 
transportes e 

ajudas de custo 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Criar o grupo de amigos do Museu   
Realizar o trabalho de estudo e preparação desta 
associação, de forma a garantir a representatividade 
da área museológica e da área da natureza  

Publicar os Estatutos     

Custos com 
publicação sem 

encargos para as 
entidades da 

Administração 
Central Direta 

Publicar o catálogo de O Traje Infantil e a 
Moda. O Traje exterior 

  

Apresentar os textos de estudo e investigação da 
coleção de Traje Infantil - Traje exterior, para catálogo 
da exposição, bem como a listagem de todas as peças 
e com imagem 

Concluir no primeiro 
semestre 

    

Custos com 
aquisição de 

serviços  refletidos 
na Gestão 

Administrativa 
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INCORPORAÇÃO 
Rever o documento Política de 
Incorporações 

  
Rever o documento, conforme estipulado na 
legislação 

40h00 alocadas ao 
projeto 

      

Avaliar e selecionar as peças propostas 
para incorporação 

  
Reunir com o proprietário (no Museu ou em local a 
indicar), elaborando desde logo o Registo provisório 

100% da documentação 
correta 

    

Custos com 
deslocações, 
transportes e 

ajudas de custo 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Levantamento das peças em leilão passíveis 
de integrar a coleção 

  
Identificar as peças passíveis de integrarem a coleção 
do Museu e propostas em leilões, através da análise 
dos catálogos on-line das leiloeiras. 

Analisar todos os 
catálogos selecionados 

      

Diversificar a coleção botânica de espécies 
exóticas 

  
Repôr as perdas e reforçar a diversificação das 
espécies botânicas exóticas representadas na 
propriedade 

100% das espécies 
repostas 

    

Custos com 
aquisição de 
outros bens 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Documentar fotograficamente as peças 
com incorporação homologada no ano, 
realizando ou completando os registos 
recolhidos na fase de incorporação 
homologada no ano 

  
Recolher os dados das peças e fazer o registo 
fotográfico digital, incluindo o tratamento de imagem 

100% das espécies 
fotografadas 

    

Custos com 
aquisição de 
outros bens 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Preencher o Livro de tombo (livro de 
registo de peças entradas) 

  
Registar sumariamente todas as peças com 
incorporação homologada em livro próprio, de acordo 
com a legislação em vigor 

100% do registo 
efetuado 

      

Proceder ao inventário das peças com 
incorporação homologada no ano 

  

Recolher e registar os elementos descritivos e 
identificadores de cada peça com incorporação 
homologada no ano nas fichas de inventário manual e 
no inventário informatizado 

100% do inventário 
realizado 
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Arrumar em reserva - pela 1ª vez - as peças 
com incorporação homologada no ano 

  

Encontrar, de acordo com a gestão do espaço de 
reserva e a tipologia das coleções, a melhor 
localização para cada peça que é arrumada pela 
primeira vez nas Reservas e acondicionadas de acordo 
com as boas práticas da conservação preventiva 

Totalidade das peças 
incorporadas em 2013 

arrumadas 
    

Custos com 
aquisição de 
outros bens 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Documentar fotograficamente as peças 
inventariadas e em circulação, realizando 
ou completando os registos já existentes  

  
Proceder à recolha dos registos fotográficos em falta 
ou complementares relativos às peças inventariadas e 
em circulação, incluindo edição da imagem 

Alocar 60 dias úteis     

Custos com 
aquisição de 
outros bens 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Re-arrumar em reserva as peças 
inventariadas e em circulação 

  

Colocar em reserva peças que se encontravam em 
circulação interna ou externa, tomando as medidas 
corretivas necessárias sempre que a localização 
anterior teve que ser corrigida 

Alocar 90 dias úteis       

Disponibilizar on-line o inventário 
informatizado 

  
Validar e publicar as peças definidas para o ano de 
2014 

Alocar 5 horas / semana       

Documentar fotograficamente as peças 
com a ADF 

  
Realizar as campanhas fotográficas relativas ao Traje 
Exterior de Criança, ao Traje Feminino - Moda 
Colorida e Acessórios de Moda - Adereços e Joias 

100% das peças 
programadas pela ADF 

    

Requisição de 
viaturas da DGPC 

refletidos na 
Gestão 

Administrativa 

Atualizar o inventário informatizado com as 
intervenções de conservação e restauro 

  
Preencher os respetivos campos do inventário 
informatizado a partir do registo efectuado aquando 
das intervenções de conservação e restauro 

Alocar 16h / mês       

Re-verificar o inventário botânico   
Recolher e registar e manter permanentemente 
atualizado o inventário das espécies botânicas 
representadas na propriedade 

Concluir no primeiro 
semestre 

      

Proceder à catalogação dos fundos 
bibliográficos 

  
Registar as monografias no sistema informático 
próprio 

100% das monografias 
catalogadas 

informaticamente 
      

Proceder à recolha e organização da   Recolher de forma sistemática e organizada a Concluído no primeiro       
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documentação relativa às diferentes 
espécies arbóreas e à avifauna observada 
no parque 

informação científica, incluindo imagens, que 
permitam enriquecer a informação sobre estas 
espécies 

semestre 

Continuar o projeto de instalação dos 
arquivos técnicos e administrativos 

Anu
al 

Apresentar um projeto relativo à instalação, no 
espaço agora preparado para o efeito, dos arquivos 
referidos 

Concluído no primeiro 
semestre 

    

Custos com 
aquisição de 
equipamento 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

Rever o documento Política de 
Conservação Preventiva 

  
Rever e atualizar este documento, identificando as 
normas a observar e as boas práticas a implementar 
(fase 1) 

Rever a totalidade do 
documento 

      

Monitorizar as condições de iluminação nas 
áreas de reserva, exposição e restauro 

  

Recolher os dados específicos regularmente ao longo 
de todo o ano, em pontos pré-determinados por 
forma a conhecer o comportamento e variações 
sentidas em cada espaço 

Excel atualizado com 
medições nos pontos 

definidos e na 
periodicidade definida 

      

Monitorizar as condições do teor de ultra 
violetas nas áreas de exposição e restauro 

  

Recolher os dados específicos regularmente ao longo 
de todo o ano, em pontos pré-determinados por 
forma a conhecer o comportamento e variações 
sentidas em cada espaço e implementando medidas 
de boas práticas nomeadamente nos espaços de 
restauro 

Excel atualizado com 
medições nos pontos 

definidos e na 
periodicidade definida 

    

Custos com 
aquisição de 
equipamento 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Monitorizar as condições de temperatura e 
humidade nas áreas de reserva, exposição 
e restauro 

  

Recolher os dados específicos regularmente ao longo 
de todo o ano, em pontos pré-determinados por 
forma a conhecer o comportamento e variações 
sentidas em cada espaço 

Excel atualizado com 
medições nos pontos 

definidos e na 
periodicidade definida 

    

Custos com 
aquisição de 
equipamento 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Intervenções de conservação e restauro 
das peças com incorporação homologada 
no ano 

  

Analisar e avaliar o estado de conservação de cada 
peça incorporada no ano, determinando e 
executando e/ou contratualizando externamente o 
tratamento necessário afim de integrar as reservas 

Realizar todos os 
trabalhos in house e 

entregar para execução 
todos os trabalhos com 
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custos autorizados 

Intervenções de conservação e restauro 
das peças inventariadas 

  

Analisar e avaliar o estado de conservação de cada 
peça inventariada, determinando e executando o seu 
tratamento, afim de integrar exposições temporárias 
do Museu ou rotação da exposição permanente 

Prazos de entrega dos 
relatórios 100% 

cumpridos 
    

Custos com 
aquisição de 

serviços refletidos 
na Gestão 

Administrativa 

Intervenções de conservação e restauro 
das peças a integrarem exposições 
temporárias de terceiros 

  
Preparar as peças solicitadas por terceiros, para 
integrarem a sua programação, após autorização 
superior 

Concluir todas as peças 
no prazo previsto de 

entrega 
    

Custos com 
aquisição de 
outros bens 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Intervenções de conservação e restauro (e 
respetiva documentação)de peças de 
terceiros 

  

Analisar e avaliar o estado de conservação de cada 
peça inventariada, determinando e executando o seu 
tratamento, afim de integrar exposições temporárias 
do Museu 

Concluir todas as peças 
no prazo previsto de 

entrega 
    

Custos com 
aquisição de 
outros bens 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Garantir as condições fitosanitárias 
adequadas às espécies arbóreas, incluindo 
as exóticas, existentes no parque 

  

Proceder às tarefas necessárias para manter as 
espécies arbóreas sãs, incluindo apresentar propostas 
de tratamento e/ou intervenção sempre que 
consideradas necessárias 

100% das espécies 
tratadas 

    

Custos com 
aquisição de 
outros bens 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

SEGURANÇA 

Implementar o Plano de Segurança em 
elaboração com os SC e Acompanhar o 
desempenho do Sistema de Alarme e 
Deteção de Intrusão, bem como o de 
Incêndio 

  
Concretizar todas as ações e tarefas definidas pelos 
SC nesta matéria 

Rever a totalidade do 
documento 

      

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
Apresentar a exposição temporária A 
Coleção de Traje dos Condes de Anadia no 

  
Desenvolver todos os trabalhos necessários à 
apresentação desta coleção particular no Museu 

Cumprir a data de 
abertura da exposição 

    
Custos com 
aquisição de 
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MNT e Instalar o núcleo expositivo em 
Mangualde 

outros bens e 
conservação de 

bens e aquisição 
de serviços 

refletidos na 
Gestão 

Administrativa 

Apresentar a exposição temporária O Traje 
Infantil e a Moda no MNT 

  
Desenvolver todos os trabalhos necessários à 
apresentação deste núcleo da coleção do Museu 

Cumprir a data de 
abertura da exposição 

    

Custos com 
aquisição de 
outros bens e 

conservação de 
bens e aquisição 

de serviços 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Apresentar a exposição Traje em Palco, em 
parceria com o TNSJ, a ESAD/Matosinhos e 
o MNTeatro 

  
Desenvolver todos os trabalhos necessários à 
apresentação desta exposição temporária no Museu 

Cumprir a data de 
abertura da exposição 

    

Custos com 
aquisição de 
outros bens e 

conservação de 
bens e aquisição 

de serviços 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Elaborar as memórias descritivas e 
cadernos de encargos de exposições 
itinerantes Yves Saint Laurent e Pele sobre 
Pele, da coleção patrimonial do MNT 

  
Reunir toda a informação e preparar a documentação 
para divulgar esta proposta de itinerância 

Concluído no primeiro 
semestre 

      

Elaborar as memórias descritivas e 
cadernos de encargos da exposição 
itinerante O Traje no Tempo dos 
Descobrimentos, da coleção didática do 

  
Reunir toda a informação e preparar a documentação 
para divulgar esta proposta de itinerância 

Concluído no primeiro 
semestre 
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MNT 

Incorporar a informação relativa ao palácio 
e aos proprietários anteriores no circuito 
de visita 

  
Estudar a história da propriedade, recolhendo 
elementos existentes no Arquivo Palmela e no 
Arquivo Municipal de Lisboa 

Concluir no primeiro 
semestre 

    

Custos com 
aquisição de 

equipamentos e 
aquisição de 

serviços refletidos 
na Gestão 

Administrativa 
Reforçar a comunicação com todos os 
públicos, nomeadamente os de língua 
estrangeira, reforçando os suportes 
comunicacionais no circuito de visita e 
disponibilizando os conteúdos escritos em 
inglês 

  
Estudar e apresentar proposta para inclusão de 
outras línguas estrangeiras nos suportes 
comunicacionais 

Concluir no primeiro 
semestre 

    

Custos com a 
aquisição de 

serviços refletidos 
na Gestão 

Administrativa 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
Implementar a criação do grupo de amigos 
do MNT (inclui o parque) 

  
Proceder ao necessário para criar os estatutos e 
divulgar publicamente o grupo de amigos 

Alocar 30h00 ao projeto       

Preparar e disponibilizar os conteúdos de 
suporte às visitas guiadas escolares,  às 
oficinas e outras atividades 

  
Analisar e avaliar as propostas existentes e reforçar os 
materiais existentes, tendo em vista atingir uma 
maior diversidade de públicos 

Alocar 80h00 ao projeto       

Preparar os conteúdos para a mediação das 
exposições temporárias, em vários 
formatos 

  
Analisar e avaliar as propostas existentes e reforçar os 
materiais existentes, tendo em vista atingir uma 
maior diversidade de públicos 

Alocar 80h00 ao projeto       

Dar continuidade ao programa das férias 
escolares 

  
Continuar a acompanhar este projeto com os vários 
parceiros 

Alocar 10h00 ao projeto       

Programar e executar as atividades 
associadas às efemérides assinaladas 
anualmente, bem como às artes 
performativas 

  
Desenvolver as propostas a partir da memória 
descritiva apresentada para cada efeméride 

Alocar 250h00 ao 
projeto 

    

Custos com a 
aquisição de 

serviços refletidos 
na Gestão 

Administrativa 
Programar e executar encontros e ações 
similares decorrentes da vocação e à 
temática do MNT, incluindo as direcionadas 

  
Desenvolver um programa de encontros (em vários 
formatos) sobre estas temáticas  

Alocar 50h00 ao projeto     
Custos com a 
aquisição de 

serviços refletidos 
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para o ambiente e o espaço verde na Gestão 
Administrativa 

Implementar o projeto do jardim de 
cheiros 

  
Assegurar a plantação no terreno das espécies 
necessárias 

100% das espécies 
adquiridas plantadas 

com sucesso 
    

Custos com outros 
bens refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Participar em congressos, encontros e 
outras ações similares 

  Identificar as participações de interesse para o Museu 
Executar 100% da verba 

alocada 
    

Custos com 
formação 

refletidos na 
Gestão 

Administrativa 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
Garantir o funcionamento do sítio 
eletrónico do Museu Nacional do Traje 

  
Proceder às atualizações necessárias, quer de 
conteúdos quer relativas à programação 

0% de reclamações       

Divulgar a programação do MNT 
(atividades, exposições temporárias e 
outros) 

  
Cumprir os procedimentos respetivos, incluindo as 
correções das mailing-lists 

Executar todas as 
divulgações e correções 

      

Criar a imagem gráfica e preparar a arte 
final dos suportes comunicacionais 
relativos à programação e atividades do 
MNT e a imprimir em papel 

  
Preparar os ficheiros informáticos adequados e obter 
o fornecimento do material de divulgação impresso 
(papel ou outro) 

100% dos ficheiros 
feitos 

      

Criar a imagem gráfica das diferentes 
exposições temporárias a apresentar pelo 
MNT, dos dossiers de divulgação das 
exposições para itinerância - coleção 
patrimonial, dos dossiers de divulgação das 
exposições para itinerância - coleção 
didática e dos dias internacionais 
escolhidos e da década da biodiversidade 

  
Realizar a imagem gráfica de cada exposição, 
mantendo a coerência de imagem e a adequação aos 
vários canais de comunicação 

Todos os trabalhos 
executados no prazo 

      

Divulgar os recursos bibliográficos 
especializados e existentes no MNT, bem 
como os produtos exclusivos da loja do 
MNT 

  
Realizar o programa de sessões de apresentação 
calendarizadas com as escolas com formação 
especializada 

Realizar todas as 
sessões agendadas 

    

Custos com 
deslocações, 
transportes e 

ajudas de custo 
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refletidos na 
Gestão 

Administrativa 

Reforçar da capacidade de distribuição de 
conteúdos e sinal de acesso wifi para as 
áreas de exposição (visitantes) 

  
Identificar o equipamento necessário para reforçar o 
sinal wifi já existente na área de exposição 

Alocar 30h00 ao projeto     

Custos com outros 
bens refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Participar nas redes sociais   
Estudar e identificar o(s) media(s) mais interessantes 
e propôr um projeto de participação 

Alocar 100h00 ao 
projeto 

      

Preparar e produzir os conteúdos para a 
realização de visitas virtuais 360º, incluindo 
a acessibilidade geográfica  

  
Elaborar um projeto (texto e imagens) para produzir 
uma visita panorâmica centrada na acessibilidade ao 
Museu, direcionada para o visitante estrangeiro 

Alocar 150h00 ao 
projeto 

    

Custos com 
aquisição de 

serviços refletidos 
na Gestão 

Administrativa 

GESTÂO DE COLEÇÕES 

Garantir resposta aos pedidos de cedência 
temporária de peças 

  
Proceder ao necessário para cada pedido de cedência 
temporária de peças 

0% de reclamações     

Custos com 
aquisição de 
outros bens 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Equacionar propostas de depósito noutras 
instituições 

  
Estudar e propôr projetos de reordenamento de 
coleções 

Alocar 150h00 ao 
projeto 

    

Custos com 
aquisição de 
outros bens, 
transportes e 

seguros refletidos 
na Gestão 

Administrativa 

Verificar das peças depositadas em 
instituições terceiras 

  
Deslocação às entidades onde estão depositadas 
peças do Museu, para verificação das mesmas 

Verificadas todas as 
peças em que as 

deslocações tiveram os 
custos suportados 

    

Custos com 
deslocações, 
transportes e 

ajudas de custo 
refletidos na 
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Gestão 
Administrativa 

FORMAÇÃO  PROFISSIONAL 

Formação especializada em têxteis antigos,  
tratamento de imagem, gestão de arquivos 
de imagem,  media marketing - facebook e 
em arquivo e tratamento documental 

  
Fazer, em 2015, as inscrições para 2016 nas Sessions 
Techniques - stage nº 1, promovidas pelo Centre 
International d' Etude des Textiles Antiques 

Executar 100% da verba 
atribuída  

3.350,00 € OF  

Custos com 
formação 

refletidos na 
Gestão 

Administrativa 
GESTÃO DA MANUTENÇÃO  (edifícios e espaço verde) 

Assegurar a programação, orientação e 
execução dos trabalhos e rotinas de 
manutenção do parque, seja com a equipa 
residente seja com a empresa coordenada 

  

Planear e orientar os trabalhos a executar pela equipa 
do MNT, articular com a empresa contratada e 
coordenar e orientar os trabalhadores desta, para que 
o resultada das rotinas e dos trabalhos de 
manutenção sejam os desejados 

100% das tarefas 
cumpridas 

    

Custos com a 
aquisição de 
serviços e/ou 

contrato 
assumidos nos SC 

Assegurar a manutenção do jardim 
histórico, dando também continuação aos 
trabalhos de reconversão 

  Executar as rotinas de limpeza previstas 0% de reclamações     

Custos com outros 
bens,  conservação 

de bens e 
combustíveis e 

lubrificantes 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Manter as áreas silvícolas e afins do parque 
acessíveis ao público e com baixo risco de 
incêndio 

  
Executar as rotinas de limpeza e manutenção das 
matas, prados e pomar 

100% dos trabalhos 
previstos concluídos 

    

Custos com outros 
bens,  conservação 

de bens e 
combustíveis e 

lubrificantes 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

Assegurar a circulação dos visitantes e 
utilizadores nos caminhos e diferentes 
áreas 

  
Executar as rotinas de limpeza de caminhos e 
equipamentos destinados ao público 

100% dos trabalhos 
previstos concluídos 

    
Custos com outros 
bens,  conservação 

de bens e 
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combustíveis e 
lubrificantes 
refletidos na 

Gestão 
Administrativa 

GESTÃO ADMINISTRATIVA (Contabilidade, Recursos Humanos, Expediente geral e atendimento) 
        112.435,00 € OF   

Contratar o comissariado cientifíco para a 
exposição Tecnologia Têxtil na Coleccção 
do MNT - área dos tintos e impressão 

  
Organizar todo o procedimento relativo a esta 
aquisição de serviços 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF   

Proceder às aquisições de bibliografia 
aprovadas              

  
Organizar todo o procedimento relativo a esta 
aquisição destes bens 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Adquirir reproduções de documentos 
(texto e/ou imagem) existentes em 
arquivos e bibliotecas (para trabalho ou 
para museografia) 

  
Fazer as aquisições, cumprindo a legislação e os 
procedimentos em vigor 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Adquirir as peças necessárias para a 
coleção (em leilão, comércio ou a 
particulares) 

  
Recolher os documentos necessários para proceder às 
aquisições autorizadas superiormente 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Assegurar a aquisição das espécies 
botânicas, para reposição ou reforço da 
biodiversidade do parque 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo a esta aquisição de plantas 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Adquirir software de gestão de imagem e 
software de tratamento de imagem 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo a esta aquisição  

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Adquirir estantes para instalação dos 
arquivos técnicos e administrativos 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à aquisição deste software 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Adquirir fotocopiadora a ligar em rede   
Para apoiar o serviço de fotocópias para os leitores da 
biblioteca, permitindo a impressão centralizada de 
fotocópias 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Adquirir equipamento de leitura e   Organizar toda a documentação e executar o Procedimento   OF    
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monitorização de Ultravioletas procedimento relativo à aquisição deste equipamento executado 
corretamente a 100% 

Adquirir o equipamento para leitura e 
monitorização de temperatura e humidade 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à aquisição deste equipamento 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Adquirir aspirador de mesa para os 
trabalhos de conservação preventiva a 
realizar pela equipa 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à aquisição deste equipamento 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Contratualizar os serviços de conservação e 
restauro necessários para a fase de 
intervenção de restauro das peças 
selecionadas para exposição 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à contratação destes serviços 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Adquirir 2 rádios-móveis para reforçar a 
rede de comunicação via rádio móvel 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à aquisição destes 
equipamentos 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Contratualizar a segurança nas ações e 
atividades fora de horas organizadas pelo 
Museu  ou determinadas superiormente 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à contratação deste serviço 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF   

Adquirir os serviços de tradução dos 
conteúdos disponibilizados nos catálogos, 
nas salas e no website 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à aquisição deste serviço 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Adquirir os serviços de design gráfico para 
os catálogos e convites das exposições 
temporárias previstas 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à aquisição deste serviço 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Adquirir os serviços de impressão para os 
catálogos e convites das exposições 
temporárias previstas                       

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à aquisição deste serviço 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Contratualizar os serviços necessários para 
o programa das artes performativas no 
parque 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à aquisição deste serviço 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Contratualizar os serviços necessários para 
realização de um workshop no âmbito das 
plantas tintureiras na história do têxtil e do 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à aquisição deste serviço 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    
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traje 

Assegurar a aquisição das espécies 
necessárias 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à aquisição destes bens 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF+ Mecenato   

Proceder à contratação do fornecimento de 
visitas panorâmicas (fornecimento de 10 
bolhas 360º) 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à aquisição deste serviço 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF    

Proceder à efetuação do seguro das peças 
da coleção quando em circulação e ao 
seguro das peças de terceiros em 
exposições organizadas pelo Museu 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à aquisição deste serviço 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF+ Lusitânia   

Proceder à contratação da reparação de 
equipamentos e máquinas em uso neste 
Museu 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à aquisição destes serviços 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF+ Mecenato   

Proceder à contratação de empresa 
especializada em podas em altura 

  
Organizar toda a documentação e executar o 
procedimento relativo à aquisição deste serviço 

Procedimento 
executado 

corretamente a 100% 
  OF   
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ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

Realização de duas edições relativas a 
coleções do PNA 

Pluri
anua

l 

Pretende-se editar uma coleção subordinada ao tema 
"20 Obras de Referência", dedicada às diversas 
coleções do palácio. 

duas edições até ao 
final de 2015 

  
Parceria com a 

INCM 
  

 Catálogo da Expo. "Ourivesaria de Aparato 
da Casa Real Portuguesa" 

Anu
al 

  Junho de 2015   
Parceria/Promot

or 
  

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Continuação da realização do inventário 
Matriz das diversas coleções 
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CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

Renovação da Salinha dos Príncipes 
Anu

al 
Trabalhos de requalificação do espaço  

conclusão até final do 
1.º semestre 2015 

  Mecenato   

Restauro do lustre central da Sala da Ceia 
Anu

al 
Lustre em mau  estado de conservação, muitos 
elementos em falta e em destacamento 

Até final de 2015 25.000,00 € OF   

Continuação da substituição das alcatifas 
do percurso museológico 

Anu
al 

Substituição de alcatifas danificadas após expo Joana 
Vasconcelos. O palácio tem, neste momento, uma 
parte renovada e outra em muito mau estado, 
conferindo um aspeto degradado. Esta renovação, 
juntamente com a nova sinalética, permitirá dar uma 
imagem renovada do museu. 

Conclusão até final de 
2015 

18.500,00 € OF   

Requalificação dos WCs do Piso Nobre e 
Piso Térreo 

  
 A requalificação dos WCs do Piso Nobre, há muito 
solicitada. É fundamental para a continuação do 
aluguer de espaços. 

      
 

Renovação da iluminação das arcadas 
nascente e colocação de sistema anti-
pombos 

            

Implementação de um sistema de 
iluminação museológica no Piso Térreo 

  

Este sistema permite uma economia de energia uma 
vez que é ativado por sensores de movimento. Existe 
uma proposta/ orçamento da autoria do Eng. Vítor 
Vajão, de 2008, no valor de 17.600,00 € + IVA 

  21.648,00 € OF   

Conservação da Fachada Nascente do 
Palácio 

        
 

  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
Exposição "Ourivesaria de Aparato da Casa 
Real Portuguesa" 

Anu
al 

Apresentação da prata e ouro de aparato da casa real 
portuguesa 

Exposição a inaugurar 
em Junho de 2015 

  
Parceria/Promot

or 
  

Renovação da sinalética interior e exterior 
Anu

al 
  Até final de 2015   Mecenato   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

Realização de uma série de concertos.  
Anu

al 
  

Realização de cinco 
concertos até final do 

ano 
  Parceria   

Protocolo com a ETIC Anu Organização de atividades com alunos desta escola de     Parceria   
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al artes, nomeadamente uma exposição de fotografia 

Protocolo com a Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da UNL 

Anu
al 

Estudo do acervo de pintura e Gravura do PNA 

Realização de um site 
com as novidades 

científicas dos estudos a 
desenvolver 

  Parceria   

Protocolo com o Dep. Conservação e 
Restauro da UNL 

Anu
al 

Estudo do acervo de vidros da coleção do PNA 
Publicação do estudo no 
site do PNA até final do 

ano 
  Parceria   

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

As  atividades propostas cruzam outras do 
âmbito da comunicação e divulgação 

            

BIBLIOTECA DA AJUDA 
INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Catalogação de entradas correntes 

Anu
al 

Catalogar obras novas que ficam disponíveis, em 
linha, no catálogo da BA 

Até final de 2015, 
catalogação de todas as 
obras entradas no ano 
correspondente  

   

Catalogação sistemática de diferentes 
núcleos 

pluri
anua

l 

Catalogação sistemática do acervo da BA, por 
coleções 

Até final de 2015, ca de 
1000 catalogações    

Inventariação e catalogação das caixas de 
arquivo da Casa Real 

pluri
anua

l 

inventário, quantificação, catalogação dos 
documentos insertos nas caixas de arquivo do Palácio 
da Ajuda, núcleo Casa Real 

Até final de 2015 ca de 
3,000 docs    

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

Higienização do acervo 
Anu

al 
Ações de limpeza de estantes e respetivos livros 

Até final de 2015 de ca 
de 1.500 obras  

Mecenato 
 

Restauro de encadernações 
Anu

al 

Consolidação de encadernações danificadas,  através 
de colagens, reforço das encadernações com telas 
próprias e confeção de capas. 

Até final de 2015 ca de 
1.000 obras 

25.000,00 € OF 
 

Digitalização de obras 
Anu

al 

Reprodução de obras em mau estado de conservação, 
visando desacelerar o processo de degradação, sendo 
as mesmas retiradas do serviço de leitura 

Até final de 2015 entre 
5.000-10.000 imagens 

18.500,00 € OF 
 

SEGURANÇA 
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Vigilância da Sala de Leitura 
Anu

al 
Assegurar o funcionamento do serviço de leitura. 

Disponibilização de 
obras sem reclamações     

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

“Dia Internacional dos Monumentos”  
Anu

al 
Mostra efetuada de acordo com o tema proposto 
anualmente 

Até final 2015, uma 
mostra  

Parceria/Promot
or  

“ Jornadas Europeias do Património”  
Anu

al 
Mostra efetuada de acordo com o tema proposto 
anualmente 

Até final 2015, uma 
mostra  

Mecenato 
 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

Realização de uma apresentação sobre as 
obras censuradas de Bocage 

Anu
al 

Mostra e conferencia sobre as obras censuradas, da 
BA, de Bocage, por ocasião da celebração dos 250 
anos do nascimento do referido autor 

Ultimo quadrimestre 
2015, uma  

Parceria 
 

Protocolo com a Biblioteca Nacional de 
Portugal 

pluri
anua

l 

Organização e colaboração de atividades comuns às 
duas instituições, bem como apoio na área de 
restauro e reprodução de documentos 

A ser definida no 
protocolo a assinar  

Parceria 
 

Protocolo com a Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da UNL / Centro de 
Estudos Medievais 

Anu
al 

Estudo do acervo da BA, dentro das competências do 
CEM 

Desenvolvimento de 
vários estudos, a serem 
estabelecidos em 
protocolo a assinar 

 
Parceria 

 

Visitas de estudo com marcação prévia  
Anu

al 

Efetuadas mediante marcação prévia e com recurso 
a pequena mostra de acordo com o tema de interesse 
dos visitantes 

Até final de 2015 entre 
10-15 visitas com 
marcação prévia 

   

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Divulgação de atividades no blog da BA 
pluri
anua

l 

Divulgação de todas as atividades da BA ao longo do 
ano: mostras efetuadas, livros recebidos, colaboração 
em exposições com outras entidades  

A totalidade dos 
eventos até ao final de 
2015 

   

Disponibilização de catálogos da BA, em 
linha 

pluri
anua

l 

Disponibilização, em linha, dos catálogos da 
documentação avulsa 

Até final de 2015, ca de 
46 catálogos e 
respetivos índices 

   

Divulgação de documentação da BA 
pluri
anua

l 

Divulgar documentos do acervo da BA, enquadrados 
em datas comemorativas, com o objetivo de  alargar 
o  “público-alvo”  indo ao encontro todos os tipos de 
utilizadores. 

Até ao  final de 2015, 
entre 6-8 notícias 
ilustradas 

   

Divulgação de documentação da BA pluri Cedência de espécimes do acervo da BA para A totalidade das 
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exposições realizadas por outras entidades solicitações anualmente 
autorizadas  
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NOTA INTRODUTÓRIA 
Começamos, com esta proposta de Plano de Atividades para 2015, por elencar todo um conjunto de intervenções que consideramos fundamentais para podermos comemorar, com ar 
festivo e patrimonialmente respeitoso, o terceiro centenário do lançamento da primeira pedra. 
 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. 
 Novos Espaços – O Palácio Nacional de Mafra tem em reserva um importantíssimo e singular acervo que compreende os modelos das estátuas 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 Alessandro Giusti, 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, possível 
pelo resgate de espaços até agora sob tutela militar. Existe, neste Palácio, um grande e importante acervo de pintura joanina que carece de restauro e a ala Norte apresenta-se-nos como o 
espaço ideal e natural para a criação de uma Pinacoteca. 
 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. As coberturas dos Claustros e Corredor do Campo Santo necessitam de uma intervenção urgente. 
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 Capela do Campo Santo – Temos já a proposta para a recuperação do piso pétreo. Trata-se de uma intervenção necessária, até pela diversidade de usos a que pode ser destinada, desde 
conferências a dança ou concertos. 
 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 – Vivemos, ao nível da vigilância, uma situação crítica, em que, para além do número restrito de funcionários, temos uma elevada média etária. Há problemas de 
segurança e de enquadramento de público que já estamos a sentir. 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
Projeto de  Investigação sobre os catálogos 
manuscritos da Biblioteca 

ANU
AL  

Projeto visando o estudo comparado dos catálogos 
manuscritos de 1755 e  1809/19 

        

Projeto Os Superlibri da Biblioteca de 
Mafra 

ANU
AL  

Projeto visando a identificação e estudos de origens 
das marcas de posse dos livros da Biblioteca . 
Em colaboração com o Centro de História de Além-
Mar da Universidade Nova de Lisboa 

  

    

 

Projeto de investigação histórica sobre os 
Carrilhões de Mafra 

ANU
AL  

Projeto de investigação para apoio ao restauro dos 
carrilhões 

  
    

  

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Revisão e atualização das Fichas de 
Inventário Matriz 

Pluri
anua

l 

Revisão e atualização das Fichas de Inventário Matriz 50 Fichas revistas, 
atualizadas e colocadas 

on-line 
    

Com o apoio dos 
voluntários do 

PNM 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

Aquisição de acrílicos  
ANU
AL  

Aquisição de acrílicos para suporte de livros na 
exposições bibliográficas 

  2.000,00 € OF   

Recuperação de pavimento decorativo da 
Capela do Campo Santo 

ANU
AL  

Recuperação do pavimento em liós - limpeza, 
preenchimento de lacunas e integração. 

  9.225,00 € OF   

Restauro dos azulejos da cozinha da 
enfermaria 

ANU
AL  

Restauro dos azulejos da cozinha da enfermaria 
  5.000,00 € OF   

Redução da colónia de pombos 
ANU
AL  

Continuação do programa de redução da colónia de 
pombos. 

  
6.150,00 € OF   

Requalificação e valorização do Pátio da 
Basílica 

ANU
AL  

Requalificação e valorização do Pátio da Basílica.   
40.000,00 € 

OF + Câmara 
Municipal de 

Mafra 
  

Manutenção dos órgãos da Basílica Pluri Continuação do programa de manutenção regular dos   12.000,00 € OF   
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anua
l 

órgãos da Basílica 

Manutenção e conservação  
Pluri
anua

l 

Continuação do programa  de pequenas obras de 
conservação e manutenção preventiva 

  
11.808,00 € OF   

Propostas de intervenção de Conservação e 
Restauro nos livros da Biblioteca 

ANU
AL  

 Propostas de intervenção de Conservação e Restauro 
nos livros da Biblioteca 

  
18.634,50 € OF   

Restauro da escultura São Francisco Xavier 
ANU
AL  

Restauro da escultura de São Francisco Xavier no 
vestíbulo dos Santos 

  
1.230,00 € OF   

SEGURANÇA 

Magnetização dos livros da Biblioteca 
ANU
AL  

    
29.320,83 € OF 

  

Acrílicos para proteção e segurança 
ANU
AL  

Colocação de acrílicos para proteção e segurança das 
peças em exposição no Núcleo Conventual 

  2.152,50 € OF   

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

Audio-guias 

ANU
AL  

Instalação de áudio-guias em 4 línguas   

35.473,20 € OF 

Este investimento 
será ressarcido 

pelo aluguer dos 
audio-guias 

Sinalética 
ANU
AL  

Instalação de sinalética nas salas e acessos do PNM   117.403,50 € OF   

Exposição Comemorativa do Tricentenário 
do Nascimento de Alessando Giusti 

ANU
AL  

Exposição Comemorativa do Tricentenário do 
Nascimento do Escultor Alessandro Giusti 

  25.000,00 € OF   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

Concertos a 6 Órgãos 

Pluri
anua

l 

Concerto a 6 Órgãos na Basílica todos os 1ºs 
Domingos do mês, de Abril a Dezembro 

  27.060,00 € 

OF 50% + 
Associação de 

Turismo de 
Lisboa e Câmara 

Municipal de 
Mafra 50% 

Atividade com 
retorno financeiro 

para a DGPC 

Ciclo A Dança ao Ritmo das Estações 
Pluri
anua

l 

Ciclo de dança nos espaços do monumento pela 
companhia de dança Amálgama 

1 espetáculo em cada 
estação do ano (2 dias)                                   

    
Atividade com 

retorno financeiro 
para a DGPC 
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Concerto pelo Coro Leal da Câmara e 
Orquestra de Câmara do Conservatório de 
Música de Sintra 

ANU
AL  

Concerto na Basílica 
        

Seminário As culturas históricas em meios 
áridos 

ANU
AL  

Seminário organizado em colaboração com o Centro 
de Estudos Africanos da Faculdade de Letras da 
Universidade Clássica de Lisboa 

        

Exposição  A água e os jardins 

ANU
AL  

Exposição bibliográfica organizada pelo Palácio 
Nacional de Mafra e o Centro de Estudos Africanos da 
Faculdade de Letras da Universidade Clássica de 
Lisboa 

        

Exposição Os  600 anos da Tomada de 
Ceuta 

ANU
AL  

Exposição bibliográfica organizada pelo Palácio 
Nacional de Mafra e a Academia da Marinha 

        

Paleomemorial do Convento                                                     

Pluri
anua

l 

Visita no âmbito da Geologia aplicada ao monumento,  
integrada no programa “Ciência Viva” da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa 

1 visita semanal entre 
Julho e Setembro 

    

Visitas realizada no 
âmbito do 

programa Ciência 
Viva 

Memorial do Convento 
Pluri
anua

l 

Adaptação teatral da obra “Memorial do Convento” 
de José Saramago, dirigida às escolas pela Éter, 
Produções Culturais 

2 espetáculos por dia - 
Janeiro a Junho e   

Outubro a Dezembro 
    

Atividade com 
retorno financeiro 

para a DGPC 

Frades de palmo e meio 
Pluri
anua

l 

Atividade lúdico-didática inserida no programa 
Domingos em Família 

  
1.280,00 € OF 

Atividade com 
retorno financeiro 

para a DGPC 

Um Natal no Palácio 
ANU
AL  

Atividade do SE incluída nas celebrações do Natal   
250,00 € OF   

Feira Setecentista 
ANU
AL  

Feira Setecentista organizada pelo SE no pátio da 
Basílica. Atividade inserida nas comemorações do 18 
Maio 2015 e no Dia Internacional da Família 

  
2.000,00 € OF 

 

Teatro de Marionetas 
Pluri
anua

l 

Teatro de Marionetas destinado ao público pré-
escolar  

  
      

Mafra - a representação do Poder Absoluto 
Pluri
anua

l 

Visita temática para  escolas responder aos 
programas escolares     

Atividade com 
retorno financeiro 

para a DGPC 
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Mafra – Itinerário do Barroco 
Pluri
anua

l 

Visita temática para  escolas responder aos 
programas escolares     

Atividade com 
retorno financeiro 

para a DGPC 

Passo de dança 
Pluri
anua

l 

Visita com animação para escolas responder aos 
programas escolares     

Atividade com 
retorno financeiro 

para a DGPC 

Marqueses ao Palácio 
Pluri
anua

l 
Visita com animação para escolas 

responder aos 
programas escolares     

Atividade com 
retorno financeiro 

para a DGPC 

Abracadabra, Abracadabra, a biblioteca 
está encantada 

Pluri
anua

l 
Visita com animação para escolas 

responder aos 
programas escolares 

    
Atividade com 

retorno financeiro 
para a DGPC 

Camaristas de palmo e meio 
Pluri
anua

l 
Visita com animação para escolas 

responder aos 
programas escolares 

    
Atividade com 

retorno financeiro 
para a DGPC 

Reunião anual da Associação de 
Residências Reais Europeias (ARRE) 

ANU
AL  

Reunião Anual do Corpo Diretivo da Associação de 
Residências Reais Europeias (ARRE) 

Reforçar a colaboração 
entre os diferentes 

Paços Reais Europeus 
800,00 € OF 

Atividade com 
retorno financeiro 

para a DGPC 

Reuniões técnicas da  Associação de 
Residências Reais Europeias (ARRE) 

Pluri
anua

l 

Reuniões técnicas da  Associação de Residências Reais 
Europeias (ARRE) 

Participação em 3 
reuniões técnicas sobre 
problemáticas comuns 

aos Palácios Reais 
europeus 

2.400,00 € OF   

XII Curso Internacional de Música Antiga 
ANU
AL  

Curso Internacional de Música Antiga em colaboração 
com a Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo 
(ESMAE) e a Escola Superior de Música de Lisboa 

  
350,00 € OF   

Falcoaria no Palácio 
Pluri
anua

l 

Apresentação de  espetáculo de falcoaria de dia 
(todos os dias) e à noite (1 vez por mês ) no Claustro 
com componente de educação ambiental. 

Angariação de novos 
públicos e acréscimo de 

receitas 
    

Atividade com 
retorno financeiro 

para a DGPC 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Capas com imagem da Basílica 
ANU
AL  Capas destinadas aos programas dos concertos 

6.000 capas (c. de 400 
capas por concerto) 

867,00 € OF 
  

Mupis do PNM  na empresa de viação ANU Realização de 4  mupis do PNM para colocar nos   250,00 € OF   
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Mafrense  AL  autocarros da empresa de viação Mafrense  

 

ATIVIDADE 
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PLURI
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NOTA INTRODUTÓRIA 
Tendo como base os objetivos estratégicos e operacionais estabelecidos, foi definido o Plano de Atividades para o ano de 2015 que pretende dar continuidade aos projetos já iniciados, 
consolidar os resultados alcançados e prosseguir o reposicionamento estratégico do monumento que passa nomeadamente pela criação de uma nova imagem do monumento e a 
conquista de mercado. 
 
Objetivos e Metas: Qualificação do circuito de visita, diversificação e aumento da oferta cultural e pedagógica disponibilizada, implementação e desenvolvimento de estratégias de 
comunicação e divulgação e aumento de notoriedade  
 
Estratégias 
Qualificação do circuito de visita 
O Panteão Nacional abrirá ao público cinco salas e consequentemente dois novos torreões. Desta forma, pela primeira vez desde a sua inauguração, o monumento incluirá no seu circuito 
de visita a quase totalidade da sua área. 
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 promovendo a produção e reflexão sobre a sua obra o monumento, 
dando continuidade à sua linha estratégica mantendo a qualidade reconhecida às anteriores exposições, propõe-se realizar em 2015 uma exposição temática que pretende assinalar os 50 
anos da morte e os 25 anos de concessão de honras de Panteão ao Marechal Humberto Delgado.  
A ser aprovada, esta exposição permitirá através da apresentação de obras, imagens e peças ilustrar a importância desta figura incontornável da história portuguesa contemporânea. 
É nosso desejo marcar igualmente através de uma exposição temática os 75 anos de publicação dos seus primeiros poemas. Está ainda prevista a realização de quatro outras exposições 
que serão asseguradas através dos recursos do monumento, mecenato e parcerias. 
A oferta de uma programação abrangente e diversificada que permita responder às solicitações dos diferentes públicos do Panteão Nacional e simultaneamente captar novos públicos é 
uma prioridade do monumento que se traduz na conceção de um programa de atividades que à semelhança dos anos anteriores inclui o Ciclo de Concertos Escuta Profundo e o Concerto 
de Natal bem como outros concertos e iniciativas desenvolvidas no âmbito das parcerias já existentes ou a estabelecer.  
Oferta Pedagógica 
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 nomeadamente visitas, 
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ateliers e oficinas asseguradas pelo Panteão Nacional em parceria com outras entidades. Estas atividades dirigidas maioritariamente a instituições de ensino e de apoio ao público jovem e 
sénior têm-se revelado um instrumento poderoso na formação e criação de novos públicos. Neste contexto insere-se o protocolo Passaporte Escolar que resultando de uma parceria com a 
Câmara Municipal de Lisboa é um importante facilitador no acesso ao monumento por parte do público escolar do Ensino Pré-Escolar e Básico e o projeto Educação pela Arte e Património 
que resulta do protocolo assinado com a Associação dos Jardins-Escolas João de Deus, a ter início no ano letivo de 2014/2015. 
Implementação e desenvolvimento de estratégias de comunicação e divulgação 
A criação de uma imagem forte e dinâmica tem sido nos últimos anos um objetivo prioritário do Panteão Nacional para a qual têm contribuído as diversas iniciativas desenvolvidas 
nomeadamente, exposições, concertos, espetáculos. Este esforço suportado por uma cuidadosa estratégia de comunicação e divulgação tornou possível a identificação clara do 
monumento e a sua associação imediata a uma oferta cultural de qualidade.  
No entanto este é um percurso em permanente construção uma vez que se pretende que o Panteão Nacional venha a ser assumido claramente como um símbolo de identidade nacional na 
sua mais nobre expressão e, pela sua história e arquitetura um elemento incontornável na visita e descoberta da cidade de Lisboa. 
A criação da newsletter do monumento associada a uma imagem gráfica que reflita esta identidade e que permita o reconhecimento imediato do monumento nos diferentes suportes de 
comunicação será um importante passo na prossecução deste objetivo. 
A criação desta imagem e identidade pressupõe um projeto permanente de pesquisa e investigação sobre a história da Igreja de Santa Engrácia/Panteão Nacional bem como da vida e obra 
das personalidades nele homenageadas tendo idealmente como um dos objetivos a reunião de material que permita a edição de publicações sobre as mesmas. Neste contexto em 2015, no 
ano em que se assinalam os 50 anos da sua morte e os 25 anos de concessão de honras de Panteão, está prevista a publicação de uma obra sobre o Marechal Humberto Delgado. 
Ainda no âmbito alargado da divulgação do monumento e suas atividades está igualmente prevista a edição de uma publicação que ilustre o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto 
Educação pela Arte e Património durante o ano letivo. 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  
As várias ações já referidas dão continuidade a uma orientação estratégica clara tem garantido a conquista de um lugar de referência no imaginário nacional. 
Conclusão 
A concretização dos objetivos definidos apenas será possível com a entrega, entusiasmo e dedicação 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. 
ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

Publicação Humberto Delgado 
Anu

al 

Publicação sobre a vida e obra de Humberto Delgado 
assinalando os 50 anos da sua morte e os 25 anos de 

concessão de honras de Panteão 
1 Publicação   

Conceção 
gráfica, 

paginação, 
tratamento de 

imagem e 
montagem a 
financiar pela 

DGPC. Impressão 

A concretização 
desta publicação 
está dependente 
da aprovação do 
financiamento 
pela DGPC da 

exposição 
"Humberto 
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assegurada pela 
Imprensa 

Nacional-Casa da 
Moeda.  

Delgado" inscrita 
neste mesmo 

Plano 

Projetos de Estudo e Investigação: 
Plantas/Alçados 

Anu
al 

Identificação e localização de Plantas e Alçados 
referentes à campanha de conclusão das Obras de 
Santa Engrácia - 1966 

10 Plantas/Alçados       

Projetos de Estudo e Investigação: 
Mobiliário 

Anu
al 

Datação e identificação e proveniência  2 peças       

Projetos de Estudo e Investigação: 
Ourivesaria 

Anu
al 

Datação e análise de marcas e atribuição de locais de 
fabrico  

8 peças       

Projetos de Estudo e Investigação: Sophia 
de Mello Breyner Andresen 

Anu
al 

Recolha de informação e produção de textos sobre 
Sophia de Mello Breyner Andresen 

2 textos para inserir na 
sinalética informativa 

do monumento à 
semelhança das outras 

personalidades 
homenageadas 

      

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 

Inventário e recolha fotográfica de peças 
de mobiliário 

Anu
al 

Inventariação e registo fotográfico das  peças de 
mobiliário expostas no circuito de visita 

2 peças       

Inventário e recolha fotográfica de peças 
de ourivesaria 

Anu
al 

Inventariação e registo fotográfico das  peças de 
ourivesaria expostas no circuito de visita 

8 peças       

Digitalizações 
Anu

al 
Digitalização de documentação referente à campanha 
de conclusão das Obras de Santa Engrácia - 1966 

10 documentos       

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

Restauro de modelos de elementos 
arquitetónicos 

Anu
al 

Recuperação e restauro de modelos em gesso de 
pormenores arquitetónicos executados durante a 
campanha de conclusão das Obras de Santa Engrácia - 
1966 

4 peças       

SEGURANÇA 

Identificação e sinalização de zonas 
sensíveis  

Anu
al 

Identificação e colocação de elementos de sinalização 
visual e tátil nas zonas  sensíveis do circuito de visita 

(Terraço e Piso Térreo) 

Sinalização em 2 zonas 
sensíveis do 

monumento de forma a 
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evitar acidentes 

Aquisição de baias/postes com cinta retrátil 
Anu

al 

Aquisição de baias que permitam a gestão do público 
nos espaços expositivos de  visita que integram o 
novo torreão aberto ao público 

Aquisição de 4 baias 
para criação de 

condições de segurança 
e comodidade ao 
público visitante 

450,00 € OF   

Aquisição de telefone sem fios 
Anu

al 
Aquisição  de telefone sem fios para receção e 
bilheteira 

Aquisição de 1 telefone 
sem fios para 

substituição do único 
equipamento que 

assegura o contacto 
com a 

bilheteira/receção, 
atualmente danificado e 

sem possibilidade de 
reparação 

50,00 € OF   

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

Exposição "Humberto Delgado" 
Anu

al 

Exposição temporária  - Assinala os 50 anos da morte 
do General Humberto Delgado e os 25 anos de 
concessão de honras de Panteão 

1 exposição temporária 
- A exposição proposta 

permitirá dar 
cumprimento à Missão 
do Panteão de manter 

viva a memória das 
figuras aí presentes 

20.000,00 € OF 

O orçamento 
apresentado inclui 
a conceção gráfica, 

paginação, 
tratamento de 

imagem e 
montagem da 

publicação 
"Humberto 
Delgado" 

Exposições 
Anu

al 
Exposições  temporárias a realizar nos espaços 
interiores do monumento 

2 exposições 
temporárias 

      

Exposições 
Anu

al 
Exposições  temporárias a realizar nos espaços 
interiores do monumento 

3 exposições 
temporárias a 

desenvolver com a 
colaboração de outras 
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instituições e 
estabelecimentos de 

ensino 

Atualização de sinalética informativa e 
direcional 

Anu
al 

Atualização com a inclusão de informação a recente 
figura homenageada, Sophia de Mello Breyner 
Andresen, à semelhança do que acontece com as 
outras personalidades. Execução da necessária 
sinalética direcional para o novo circuito de visita a 
abrir , no final de 2014, de acordo com o respetivo 
Plano de Atividades 

Execução e atualização 
da sinalética informativa 
e direcional que permita 

disponibilizar 
informação sobre as 

figuras homenageadas, 
nomeadamente a 

poetisa Sophia de Mello 
Breyner Andresen e 

proporcionar ao 
visitante  uma visita 

cómoda e direcionada 

4.000,00 € OF   

Aquisição de cavaletes 
Anu

al 
Aquisição de cavaletes para suporte expositivo para 
exposições temporárias regulares 

Aquisição de 10 
cavaletes que como 
suportes expositivos 

permitam a realização 
de pequenas exposições 

temporárias 

500,00 € OF   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

 Visitas temáticas e ateliers  
Anu

al 

Visitas temáticas e oficinas pedagógicas para o pré-
escolar, todos os ciclos do ensino básico, secundário e 
superior e público sénior 

100       

 Visitas temáticas e ateliers  
Anu

al 

Visitas temáticas e ateliers de expressão artística para 
o pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico 
desenvolvidos em parceria com a Associação de 
Jardins-escolas João de Deus 

10       

Concertos 
Anu

al 
Ciclo de concertos  6 concertos       

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Newsletter Anu Conceção e execução de newsletter do monumento 1 newsletter       



 PLANO DE ATIVIDADES 2015    

 
166 

ATIVIDADE 
ANUAL 

/ 
PLURI
ANUAL 

RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS  ORÇAMENTO  FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO OBSERVAÇÕES 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
PANTEÃO NACIONAL 

al 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

Aquisição de cera 
Anu

al 

Aquisição de cera para enceramento de pavimento do 
piso térreo, assegurando a sua indispensável 
manutenção anual 

40 L de cera que 
permitirá garantir o 

tratamento de uma das 
zonas mais vasta e 

importante do circuito 
de visita 

430,00 € OF   
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Distribuição de recursos humanos  
por áreas temáticas de atividade 
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DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 
RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 2 (A)/(B) 5 (z) 2 (x) 
  

INCORPORAÇÕES 
     

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 2 (A)/(B) 5 (v) 
   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 1 (A) 1 (d) 1 (c) 
  

SEGURANÇA 
     

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 1 (A) 1 (m) 1 (n) 
  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 2 (A)/(B) 5 1 (n) 
  

      DEPARTAMENTO DOS BENS CULTURAIS 
     

Programas de cooperação cultural internacional 1 (A) 1 1 (b) 
  

Monitorização da aplicação das convenções 
internacionais (Unesco) 

1 (A) 2 
   

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

1 (Total) 15 (Total) 7 (Total) 1 (Total) 
 

Área do património arqueológico 
    

1 (Total) 
Análise de Pedidos de Autorização de Trabalhos 
Arqueológicos (PATA) 

1 (A) 

6 (g) 

3 (b) 

  

Análise de Relatórios de Trabalhos Arqueológicos 
  

Análise dos relatórios de antropologia biológica 
realizados no âmbito de intervenções arqueológicas 

1 (h) 
  

Inspeções no âmbito da fiscalização e 
acompanhamento da atividade arqueológica 

6 (g) 

  

Monitorização de sítios arqueológicos 
  

Emissão de pareceres e participação em comissões 
de acompanhamento no âmbito de Instrumentos de 
Gestão Territorial 

  

Projetos de Investigação Plurianual em Arqueologia 
  

Desenvolver acções de inventariação estudo e 
salvaguarda no âmbito da arqueologia náutica e 
subaquática 

2 (e) 1 (c) 
  

Gestão dos processos relacionados com a utilização 
de detectores de metais 

1 (f) 
   

Apoio e promoção do ensino, investigação e 
divulgação da Arqueologia Subaquática e dos 
trabalhos realizados pelos elementos do 
CNANS/DGPC 

2 (e) 

1 (c) 

1 (a) 
 

Desenvolver ações de monitorização e conservação 
e restauro do espólio à guarda do CNANS/DGPC 

1 (d) 
  

Carta Arqueológica de Portugal – Inventário do 
Património Cultural Náutico e Subaquático 

1 (f) 
   

Manutenção equipamento do laboratório de 
Conservação & Restauro do CNANS:  bombas de 
recirculação 

  
1 (a) 

 

Desenvolvimento de acções de inventariação, 
estudo e salvaguarda do espólio arqueológico 
subaquático à guarda do CNANS/DGPC 

1 (d) 

   

Cedência de equipamentos: Empréstimo de 
equipamentos de mergulho, náuticos e de trabalho 
arqueológico 

 

1 (a) 

 

CNANS: Manutenção de embarcações 
   

CNANS: Manutenção de equipamentos de mergulho 
   

CNANS: Manutenção de equipamentos de náutica 
   

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

2 (e) 1 (c) 
 

Unidade de Coordenação dos Estudos de Impacte 
Ambiental      

Análise no âmbito de Avaliações de Impacte 
Ambiental 

1 (A)/(D) 3 3 (b) 

  

Colaboração no âmbito da elaboração de 
instrumentos de Gestão territorial   

Pareceres sobre normativos e procedimentos 
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DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 
RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

relativos ao Património Cultural e especificamente à 
Avaliação de Impacte Ambiental: Revisão da circular 
dos «Termos de Referência dos EIA's» 

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 

  

Sector de Informação Arqueológica (S.I.A) 
     

Depósito e incorporação de espólio arqueológicos - 
diagnóstico da localização (2º fase) e procedimentos 
de depósito/incorporação 

1 (A)/(D) 

1(j) 3 (b) 

  

Acompanhamento técnico dos procedimentos de 
incorporação de bens arqueológicos   

Propostas de classificação dos bens arqueológicos 
móveis identificados em trabalhos arqueológicos, ou 
achados fortuitos; 

  

Acompanhamento dos pedidos de 
expedição/exportação de bens arqueológicos.   

Manutenção do Portal do Arqueólogo (PA) 2(i) 
   

Produção de cartografia e georreferenciação do 
património arquitetónico e arqueológico 

3(k) 
   

Elaboração de Protocolo com a Universidade Nova 
de Lisboa para integração de estagiário para a 
inventariação de património arqueológico; 

1(h) 
   

Atualização  do Sistema de Informação Geográfica 
(SIG) relativamente ao Património Arquelógico 

3(k) 
   

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

Incrementação do Arquivo Digital/Repositório dos 
Relatórios de Trabalhos Arqueológicos 

1(l) 
   

Carregamento de dados nos relatórios de vestígios 
biológicos humanos e arqueologia funerária – 
módulo Bio-antropologia; 

   
1 TS (Contato 

Cei Património) 

Projeto “O ARQUIVO LEISNER -Instituto 
Arqueológico Alemão: o acervo epistolar”: 

1(m) 1 (n) 
  

Projeto “O ARQUIVO LEISNER -Instituto 
Arqueológico Alemão: o acervo epistolar”:   

Participação e desenvolvimento com a Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa do Consorcio 
“European Megaliths: Tangible Identities (MEGA-
ID)” ao programa JPI - Heritage Plus. 

1(h) 
   

Manutenção do Arquivo de Arqueologia 
  

2 (o) 
  

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

1 (total) 15 (Total) 4 (Total) 
  

Coordenar os procedimentos de licenciamento e 
autorização de realização de obras em bens culturais 
classificados instruídos pelas Direções Regionais de 
Cultura (DRC) 

1 ( C) 

2 

2 

  

Coordenar os procedimentos de licenciamento e 
autorização de realização de obras em ZP e ZEP de 
bens culturais classificados ou em vias de 
classificação afetos à DGPC, instruídos pelas 
Direções Regionais de Cultura (DRC) 

  

Análise de processos de salvaguarda de 
intervenções em património classificado ou em vias 
de classificação e respetivas ZP e ZEP, na 
circunscrição territorial da NUTS II de Lisboa e Vale 
do Tejo 

12 (p) 
  

Análise de processos de ocupação de espaço público 
e de publicidade na circunscrição territorial da NUTS 
II de Lisboa e Vale do Tejo 

1 
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DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 
RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

Análise de processos sobre planos de pormenor de 
iniciativa pública ou privada no âmbito do 
ordenamento do terrítório , do ambiente e do 
planeamento urbanístico 

12 (p) 

  

Acompanhar e promover a elaboração de planos de 
pormenor de salvaguarda e a sua articulação com os 
demais instrumentos de gestão territorial 

  

Acompanhamento de processos de obras e de 
diferentes intervenções   

Emissão de Certidões de Direitos de Preferência,  
Benefícios Fiscais e Certificação Energética 

1 (A) 
 

2 
  

Divisão de Património Imóvel, Móvel e Imaterial 
 

23 (Total) 3 (total) 
  

Unidade de Coordenação das Classificações de 
património imóvel      

Propor e promover a classificação de bens culturais 
imóveis e a conversão de anteriores formas de 
proteção. 

1 (B)/(D) 9 1 

  

Propor e promover a definição de ZEP e a conversão 
de anteriores formas de proteção.   

Verificar os procedimentos nas restantes 
circuncrições territoriais do continente .    

Atualizar o inventário nas componentes inerentes à 
UCC.   

Inventário do património imóvel - Ulisses 
     

Desenvolver, organizar e manter atualizado o 
Inventário Geral do Património Cutural no âmbito 
das competências da DGPC, bem como dos 
inventários já existentes, procurando ampliar as 
potencialidades do sistema Ulisses e manter 
atualizado o sistema georeferenciado, 
nomeadamente através de protocolos com outras 
entidades, como as Câmaras Municipais ou com 
Universidades ou ainda com outras instituições. 

1 (B) 

5 

2 

  

Assegurar a divulgação das atualizações do 
inventário na página da DGPC   

Inventário do património móvel - MatrizNet 
   

Digitalização e publicação de registos patrimoniais 
geridos em sistemas e informação / apoio técnico e 
normalização e harmonização de informação - 
Matriz Net e MatrizPix 

2 (q) 
  

Inventário do património imaterial - PCI 
   

Realizar a inventariação sistemática e atualizada dos 
bens que integram o património culturl imaterial, 
submetendo superiormente o registo patrimonial de 
inventário dos bens imateriais objeto de proteção 
legal, nomeadamente através de protocolos com 
outras entidades. 

2 

  

Ações de formação no âmbito da RPM e em 
articulação com as DRC e ações de formação junto 
das escolas. 

 
1 TS 

(voluntário) 

Assegurar a participação da DGPC no grupo de 
trabalho da Comissão Nacional da Unesco e da Dieta 
Mediterrânea e promover a articulação entre a 
DGPC e as ONG acreditadas pela UNESCO para a 
salvaguarda do PCI. 

  

Circulação de bens culturais 
   

Pronunciar-se sobre pedidos de expedição e 
exportação temporária de bens culturais móveis, 
nos termos da lei. 4 (s) 

  

Pronunciar-se sobre pedidos de expedição e 
exportação definitiva de bens culturais móveis, nos   
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DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 
RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

termos da lei. 

Constituição de base de dados em excell relativa à 
circulação de bens culturais.   

Articulação com os grupos de trabalho no âmbito de 
circulação de bens culturais (tráfico ilicito, 
restituição). 

   

Classificação de bens móveis. 
   

Instruir processos de classificação de bens culturais 
móveis e pronunciar-se sobre as propostas de 
classificação ou de inventariação de bens culturais 
móveis que não integrem o acervo dos museus e 
serviços dependentes da DGPC. 

1 (t) 
  

Conversão de formas de proteção legal de bens 
móveis    

Propor a conversão de anteriores formas de 
proteção de bens culturais móveis, nos termos da 
lei. 

1 (u) 
  

Apoio Jurídico 
   

Apoio a todas as áreas relacionadas com as 
atribuições da DPIMI, nomeadamente com todos os 
procedimentos referentes ao património móvel, 
bem como elaboração de pareceres jurídicos no 
âmbito das atribuições referenciadas e na 
elaboração de diplomas legais. 

1 
  

(A) Direção do Departamento dos Bens Culturais 

(B) Chefia da Divisão de Património Imóvel, Móvel e Imaterial 

(C) Chefia da Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico 

(D) Coordenadores de Unidade 

 1 (a) - o mesmo assistente operacional afeto ao CNANS 

3 (b) - os mesmos 3 assistentes técnicos do apoio administrativo afetos à secretaria  do DBC 

1 (b) - um dos assistentes técnicos do apoio administrativo afetos à secretaria  do DBC 

1 (c) - ao mesmo assistente técnico afeto ao CNANS 

1 (d) - o mesmo técnico superior de conservação e restauro afeto ao CNANS 

2 (e) - os 2 técnicos superiores (arqueólogo e conservador e restaurador) afetos ao CNANS 

1 (f) - o mesmo técnico superior (arqueólogo) afeto ao CNANS 
6 (g) - 6 técnicos superiores (arqueólogos) afetos à DSPAA (Extensão Territorial de Lisboa, Extensão Territorial de Torres Novas e CNANS) 

1 (h) - técnico superior, que acumula as funções de coordenadora do Sector de Informação Arqueológica 

1 (i) - 2 técnicos superiores (1 dos quais  que acumula as funções de coordenadora do Sector de Informação Arqueológica) 

1 (j) - uma das técnicas superiores (arqueóloga) afeta ao S.I.A 

3 (k) - 3 técnicas superiores (arqueólogas) afetas ao S.I.A. 

1 (l) - uma das técnicas superiores afeta ao S.I.A 

1 (m) - uma das técnicas superiores (arqueóloga) afeta ao S.I.A 

1 (n) - o mesmo assistente técnico afeto ao S.I.A 

2 (o) - os 2 assistentes técnicos afetos ao S.I.A. 

12 (p) - os 12 técnicos superiores (arquitetos, paisagistas, arqueólogos e historiador) afetos à DSPAA - Património Arquitetónico que acumulam 
funções 

2 (q) - os 2 técnicos superiores afetos à DPIMI (Inventário património móvel e proteção de bens legais) 

4 (s) - os 4 técnicos superiores afetos à DPIMI (circulação de bens culturais e classificação de bens móveis) 
1 (t) - técnico superior, que acumula as funções com a área na circulação de bens culturais móveis 

1 (u) - técnico superior, que acumula as funções com o inventário do património móvel 

5 (v) - 3 técnicos superior afetos à DPIMI e 2 técnicos superiores afetos à DSPAA - CNANS, que acumulam funções 

5 (z) - 3 técnicos superior afetos à DPIMI e 2 técnicos superiores afetos à DSPAA, que acumulam funções 

2 (x) - 1 assistente técnico  afeto à DPIMI e 1 assistente técnico  afeto à DSPAA, que acumulam funções 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 



 PLANO DE ATIVIDADES 2015    

 
172 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
 

3* 
   

INCORPORAÇÕES 
 

3* 
   

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

CONSERVAÇÃO E RESTAURO - LABORATÓRIO JOSÉ 
DE FIGUEIREDO 

1 15 5 4 

1 Tecnico de 
radiografia e 

fotografia para 
a conservação 

SEGURANÇA 
     

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
 

2* 
   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
 

2* 
   

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
 

4* 
   

OUTRAS ATIVIDADES 2 (a) 6* 2** 
  

Total R.H. 3 22 (b) 7 4 1 

(a) 1 DS coordena as atividades das duas Divisões do DMCC e 1 Chefe de Divisão que desenvolve trabalho em todas as diversas áreas da DMC 

(b) O LJF possui 15 TS, aos quais acrescem 7 TS afetos à DMC e à assessoria direta ao DMCC. Estes 7 técnicos desempenham funções em mais 
que uma área de atividade 

* O número extremamente reduzido de TS (7) afetos à DMC e à assessoria do DMCC determina que todos eles desenvolvam funções em mais 
de uma área de atividade 
** Os dois AT  desempenham funções de apoio a todas as áreas de actividade da DMC e do DMCC. 

 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

      

PROJETO 6220_ Rota do Patrimonio Mundial 2 10 2 
  

PROJETO 8195_REQUALIFICAÇAO DA IGREJA DE 
SANTA CLARA DE SANTAREM 

2 7 1 
  

PROJETO 9038_MONUMENTOS E IMOVEIS AFETOS 
OU A INTERVENCIONAR PELA DGPC 

2 15 3 
  

Fundo de Reabilitacao e Conservacao Patrimonial 1 8 1 
  

Fundo de Salvaguarda do Patrimonio Cultural 1 1 1 
  

Turismo de Portugal 1 4 1 
  

Estudos, projetos e outros trabalhos especializados 2 23 6 
  

Diagnostico e outros trabalhos especializados 1 8 1 
  

nota 1: nenhuma das atividades prevista é da exclusividade de um técnico ou assistente técnico, sendo que na atividade "Estudos, projetos e 
trabalhos especializados" participa o universo total do DEPOF 

nota 2: nos projetos 8195 e 6220 o número de técnicos superiores apresentados inclui 1 técnico do DBC 

 
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

COORDENAÇÃO DO DPGC 1 
 

1 
  

PLANEAMENTO 
 

4 
   

RECURSOS HUMANOS 1 7 11 5 
 

PATRIMÓNIO 
 

1 4 4 
 

GESTÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 1 4 9 
  

 
DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 

DDCI 1 
  

1 
 

ÁREA DE COMUNICAÇÃO 
 

8 1 
  

ÁREA DE DOCUMENTAÇÃO (BIBLIOTECAS E 
ARQUIVOS)  

5 1 
  

ADF - ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
 

4 3 
 

2 Técnicos de 
Fotografia e 
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DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 
RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 

Conservação 

ÁREA DE INFORMÁTICA 
    

3 Técnicos de 
Informática 

A DDCI conta com um Chefe de Divisão, 1 coordenador para cada uma das Áreas (incluídos no quadro anexo) e 1 Assistente Operacional que 
assegura o Secretariado da DDCI 

 
DIVISÃO COMERCIAL 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

INVENTARIAÇÃO STOCKS LOJAS (27) 

1 

2 a) 6 b) 2 c) 
1 (aquisição 
serviços) d) 

REPORT MENSAL FORNECEDORES CONSIGNAÇÃO * * * 
 

FEIRA DO LIVRO MUSEUS, MONUMENTOS E 
PALÁCIOS NO ÂMBITO DIMS E DIA DOS MUSEUS 

** *** ** * 

SITE LOJAS 
   

* 

DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVOS ARTIGOS ** 
  

* 

AQUISIÇÕES DE PUBLICAÇÕES 
    

AQUISIÇÕES DE OUTROS MATERIAS 
    

INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DGPC 
   

* 

TRANSFERÊNCIA DE ARMAZÉNS / MARL E MOSTEIRO 
DE ALCOBAÇA 

* ** * * 

REMODELAÇÃO LOJAS ** * 
  

DIVULGAÇÃO/PARCERIAS EM OUTROS ESPAÇOS * * * 
 

a) 1 técnico superior acumula funções nas áreas de "Report Mensal", "Feira do Livro", "Transferência de Armazéns" e "Divulgação/Parcerias", 1 
Técnico Superior acumula "Disponibilização de novos artigos", "Remodelação de lojas" 
b) 1 assistente técnico participa também nas áreas de "Report Mensal", "Feira do Livro", "Remodelação de Lojas", "Transferência de 
Armazéns" e "Divulgação/Parcerias"; 2 Assistentes Técnicos participam nas áreas da Feira do Livro e Transferência de Armazéns / MARL e 
Mosteiro de Alcobaça 

c) 1assistente operacionais exerce igualmente tarefas nas áreas de "Report mensal", "Feira do Livro", "Transferência de armazéns" e 
"Divulgação/Parcerias 

d)acumula tarefas atribuídas nas áreas de "Feira do Livro", "Site lojas", "Disponibilização de novos artigos" e "Transferência de armazéns" 

 
CADA-MUSEU ANASTÁCIO GONÇALVES 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

INCORPORAÇÕES 
     

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
 

1a) 
   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

SEGURANÇA 
  

7b) 
  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
 

2c) 
   

a)Esta técnica superiro desempenha também funções nas áreas das Incorporações, Conservação e Restauro, Segurança e Interpretação e 
Exposição 

b)Seis destes Assistentes Técnicos desempenham também funções nas áreas do antendimento ao público (bilheteira, loja e acompanhamento 
de visitantes). O outro desempenha funções administrativas e de secretaria 

c)Um destes Técnicos Superiores encontra-se com atestado por doença desde Maio de 2013, o outro desempenha, também, funções de 
Interpretação e Exposição 

 
CONVENTO DE CRISTO 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

1 

2 1 
  

INCORPORAÇÕES 
    

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 2 1 
  

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 1 1 
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CONVENTO DE CRISTO 
RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

SEGURANÇA 0 1 
  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 2 2 
  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 3 3 
  

 
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

1 

3 
   

INCORPORAÇÕES 
    

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 3 
   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 3 
   

SEGURANÇA 
    

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 3 8 1 
 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 3 8 1 
 

 
MOSTEIRO DA BATALHA 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
1 

2 
   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 2 8 1 6 (CEI) 

 
 
 

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS E TORRE DE BELÉM 
RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

1 

1 4 
 

Contratação de 
1 Mestre em 
Museologia - 

pesquisa, 
concepção e 
produção de 
catálogo da 

exposição"“5º 
Centenário da 

Torre de 
Belém" 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 1 1 
  

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
 

1 
  

SEGURANÇA 1 
   

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 1 1 
 

Contratação do 
Mestre 

referido acima 
para apoio à 
produção da 

Exposição "“5º 
Centenário da 

Torre de 
Belém" 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 2 1 
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MUSEU DA MÚSICA 
RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

GESTÃO DE COLEÇÕES 

1 

1 a) 1 c) 
  

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 1 b) 
   

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
    

INCORPORAÇÕES 
    

CONSERVAÇÃO PREVENTIVA (*) 
    

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
    

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
 

1 d) 
  

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
    

ACOLHIMENTO E VIGILÂNCIA 
 

3 e) 
  

BIBLIOTECA/MEDIATECA 
    

RECURSOS HUMANOS 
 

1 f) 
  

ESTÁGIOS E VOLUNTARIADO 
    

EXPEDIENTE E ARQUIVO 
    

GESTÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 
    

PATRIMÓNIO E SEGURANÇA 
    

LOJA 
    

INFORMÁTICA 
    

(*) Não existe no quadro de pessoal do Museu qualquer conservador-restaurador ou técnico habilitado para o efeito. 

a) Acumula funções com as áreas de Estudo, Inventário, Incorporações, Exposições, Comunicação, Biblioteca, Estágios e Informática 

b) Acumula funções com as áreas de Incorporações e Educação 

c) Acumula funções com as áreas de Estudo, Inventário, Conservação, Exposição, Educação e Comunicação 

d) Acumula funções com a área de Comunicação 

e) Um dos funcionários acumula também com as áreas de Segurança e Loja 

f) Acumula funções com as áreas de Expediente e Contabilidade 

 
 

MUSEU DO CHIADO / MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 1 7 13 5 6 (IEFP) 

 
MUSEU GRÃO VASCO 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

1 

4 4 1 
 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 1 2 1 
 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 1 2 1 
 

SEGURANÇA 2 9 1 
 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 4 3 1 
 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 4 9 2 
 

 
MUSEU MONOGRÁFICO DE CONÍMBRIGA 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

1 

Ver Nota 
  

2 (protocolo 
DGRISP) 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 2 * 1 
 

1 (voluntário) 
CONSERVAÇÃO E RESTAURO 1 

 
1 

 
INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

 
2 1 4 (CEI's) 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 1 2 
  

* NOTA: Um dos Técnicos Superiores exerce também funções na área de Estudo, Investigação e Publicações 
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MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 
RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

1 

5 
   

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 3 4 1 
 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 2 
   

SEGURANÇA/MANUTENÇÃO 
 

12 1 
 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS    
12* 

   
4 ** 

ADMINISTRAÇÃO 
 

1 
 

1 *** 

* Inclui 7 monitores externos que trabalham com o Sector Educativo e 5 elementos da equipa do EMEE/Eurovision 

** Coordenadores Técnicos 

*** Coordenadora Técnica 

 
 
 

MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 
RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

2 a) 

14 
  

2 g) 
CONSERVAÇÃO E RESTAURO 1 1 

 
2 g) 

SEGURANÇA 2 c) 27 
  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 11 d) 
   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 5 e) 
  

1 g) 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
 

1 
 

2 g) + 1 h) 

GESTÃO CORRENTE E MANUTENÇÃO 
  

6 f) 4 b) 
 

     a) 1 Diretor + 1 Diretor-Adjunto 

b) Nas funções de limpeza e jardinagem 

c) incluidos em "Estudo, Investigação e Publicações" e em "Interpretação e Exposição" 

d) incluidos em "Estudo, Investigação e Publicações" 

e) incluidos 3 em "Estudo, Investigação e Publicações" e 2 em "Interpretação e Exposição" 

f) secretariado de direção (2); serviços administrativos (3); serviço de manutenção (1) 

g) bolseiros da FCT 

h) Técnico de informática 

 
 
 

MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

1 

1 
   

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 1 4 
  

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
 

1 
  

SEGURANÇA 
 

1 1 
 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
 

2 1 
 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 1 3 
  

 
 
 
 
 

MUSEU NACIONAL MACHADO DE CASTRO 
RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 



 PLANO DE ATIVIDADES 2015    

 
177 

MUSEU NACIONAL MACHADO DE CASTRO 
RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar)  
[externos ao 

MNMC] 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

1 

4 2 
 

1 Arqueólogo, 
3 voluntários e 

3 estagiários 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 2 a) 2 b) 
 

1 bolseiro de 
Conservação e 

Restauro 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
 

3 c) 
 

1 bolseiro de 
Conservação e 

Restauro 

SEGURANÇA 2 d) 6 e) 1 

1 formador 
externo; 

Bombeiros 
sapadores 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 3 f) 4 g) 1 h) 

2 comissários 
de exposição; 1 

técnico 
superior do 

MNAA 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 5 i) 14 j) 
 

2 estagiários; 5 
voluntários; 1 

ator  e 1 
professor 
(AMIC); 2 
técnicos 

superiores da 
DGPC 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 3 l) 6 m) 
 

3 voluntários; 1 
formador 
externo 

Nota: Carateriza a equipa do MNMC uma acentuada polivalência, perante a escassez de recursos humanos. Por esse motivo se registam abaixo 
alíneas que especificam as diferentes áreas de atuação. 

a) Os 2 técnicos superiores assinalados também desenvolvem tarefas no item  "Estudo, Investigação e Publicações". 

b) 1 dos assistentes técnicos assinalados também desenvolve tarefas no item "Estudo, Investigação e Publicações". 

c) 2 dos assistentes técnicos assinalados também desenvolvem tarefas no item "Estudo, Investigação e Publicações". 

d) Os 2 técnicos superiores indicados são os mesmos do item "Inventário e Documentação". 

e) 1 dos assistentes técnicos já está referido no item "Conservação e Restauro". 

f) 2  dos técnicos superiores indicados também desenvolvem tarefas na área de "Estudo, Investigação e Publicações"; 

1 outro, para além dessa área, vem também referido na de"Inventário e Documentação" e na de "Segurança". 

g) 1 dos assistentes técnicos também desenvolve tarefas nos itens "Conservação e Restauro" e "Segurança"; 

1 outro dos assistentes técnicos também desenvolve tarefas no item "Segurança". 

h) O mesmo assistente operacional referido na área "Segurança". 
i) 4 dos técnicos superiores estão também envolvidos noutras áreas já referidas. 

j) Os 3 técnicos superiores desenvolvem tarefas nas restantes áreas de atuação. 

l) 3 dos assistentes técnicos estão também noutras áreas. 

m) 3 dos assistentes técnicos desenvolvem tarefas noutras áreas de atuação. 

 

MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

1 Sem dados 

GESTÃO DE COLECÇÕES, DOCUMENTAÇÃO, 
INVENTÁRIO,  E INCORPORAÇÕES 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

BIBLIOTECA, ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO 
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MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, ATENDIMENTO E LOJA 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

EXPOSIÇÃO 

 

MUSEU NACIONAL DOS COCHES 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

1 

1 
   

GESTÃO DE COLECÇÕES, DOCUMENTAÇÃO, 
INVENTÁRIO,  E INCORPORAÇÕES 

2 1 
  

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 1 1 1 
 

BIBLIOTECA, ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO 1 2 
  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 3 1 
  

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 1 
   

SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, ATENDIMENTO E LOJA 1 15 
 

1 assistente 
técnico em Vila 

Viçosa 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

2 1 
 

EXPOSIÇÃO * 
   

* Atendendo à abertura do novo edificio do Museu Nacional dos Coches todos os técnicos superiores estão destacados para essa tarefa. 

 
MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Bolseiros) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

1 

4 * 
   

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 2 ** 
   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
   

2 

SEGURANÇA 
 

14 *** 
  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 1 **** 
   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 3 ***** 1 ****** 
  

Manutenção e Montagem de exposições 
  

2 
  

Tarefas Administrativas 
  

2 
  

Biblioteca 
 

1 
   

Divulgação 
  

1 
  

Limpeza e manutenção dos edifícios 
   

3 
 

* Todos os TS também com funções nas áreas Incorporações, Inventário e Documentação, Conservação, Interpretação e Exposição, Educação, 
Animação e Encontros 

** 1 TS também com funções nas áreas Incorporações, Inventário e Documentação, Conservação, Interpretação e Exposição, Educação, 
Animação e Encontros 

*** 1 AT acumulando com funções administrativas 

**** Acumula com áreas Estudo, Investigação e Publicações, Incorporações, Inventário e documentação, Conservação, Educação, Animação e 
Encontros 

***** Acumulando com Estudo, Investigação e Publicações, Incorporações, Inventário e documentação, Conservação, Interpretação e 
Exposição 

****** Em simultâneo com funções nas áreas de Segurança e Montagem de exposições 

******* Em acumulação com Segurança e Educação, Animação e Encontros 

******** Exerce igualmente funções nas áreas de Estudo, Investigação e Publicações, Incorporações, Inventário e documentação, 
Conservação, Interpretação e Exposição 
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MUSEU NACIONAL DO TEATRO 
RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 1 1 
  

1 (voluntária 
licenciada e 
aposentada) 

INCORPORAÇÕES (a) (b) 
   

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
 

2 1 
 

1 (voluntária 
em trabalho de 

biblioteca) 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO ( c ) 1 
 

1 

1 (voluntária na 
área de 

conservação e 
restauro de 

texteis) 

SEGURANÇA 
  

9 1 
 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO (d) 1 
  

1 (voluntário 
ex-trabalhador 
deste Museu 
aposentado) 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
 

1 ( e) 
  

a) o diretor do Museu, como é óbvio, também exerce funções nas áreas de Incorporações, Conservação e Restauro, Interpretação e Exposição 
e Segurança. 
b)nos técnicos superiores exerecem também funções noutras áreas, indicando-se apenas a dominante 

c) e d) os técnicos superiores exerecem também funções noutras áreas, indicando-se apenas a dominante 

e) três assistentes técnicos exercem funções de apoio ao serviço de Educação, Animação e Encontros) 

 
MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

1 

 
    

INCORPORAÇÃO 1 b) 
   

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 2 c) 1 h) 
  

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 1 d) 
 

1 l) 
 

SEGURANÇA, ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO 
 

1 e) 
 

11 i) 
 

2 n) 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 2 f) 
   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
    

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
    

GESTÃO DE COLECÇÕES 
    

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
    

GESTÃO DA MANUTENÇÃO 
 

2 
 

1 j) 3 m) 3 o) 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

3 k) 
  

a) Todos  os Técnicos Superiores têm responsabilidades no Estudo e Investigação. Três Técnicos Superiores têm responsabilidades em 
Publicações. 

b) Acumula ainda  com as áreas de Interpretação e Exposição, de Educação, Animação e Encontros, de Gestão de Colecções e na Formação 
Profissional. 

c)  Uma Técnica Superior acumula ainda com as áreas de Interpretação e Exposição, com Educação, Animação e Encontros, com a Gestão de 
Colecções e na                                                                                                                                                       Formação Profissional.  Outra Técnica 
Superior acumula ainda com a área de Educação, Animação e Encontros e na Formação Profissional. 

d) Acumula ainda com  as áreas de Interpretação e Exposição, de Educação, Animação e Encontros, de Gestão de Colecções e na Formação 
Profissional. 

e)  Acumula ainda com  as áreas de Interpretação e Exposição, de Educação, Animação e Encontros e na Formação Profissional. 

f) Acumula ainda com  as áreas de Educação, Animação e Encontros e na Formação Profissional. 

g)  Acumulam ainda  com as áreas de Incorporações, Interpretação e Exposição, de Educação, Animação e Encontros, de Gestão de Colecções e 
na Formação Profissional. 

h) Tem responsabilidades na Comunicação e Divulgação. Acumula ainda com as áreas de Interpretação e Exposição, Educação, Animação e 
Encontros, e na Formação Profissional. 

i)  Três Assistentes Técnicos acumulam com Estudo e Investigação.  Um acumula com Inventário e Documentação.   Dois acumulam com 



 PLANO DE ATIVIDADES 2015    

 
180 

MUSEU NACIONAL DO TRAJE 
RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

Comunicação e Divulgação.  Um acumula com a Gestão Administrativa. Sete acumulam com a Gestão da Manutenção. Todos acumulam com 
Educação, Animação e Encontros e na Formação Profissional. 

j) Acumula ainda com a Segurança, Atendimento e Acolhimento  e na Educação, Animação e Encontros. 

k) Desempenham funções de gestão de recursos humanos e assiduidade, gestão contabilística e fundo de maneio, gestão de arquivo e 
expediente e ainda atendimento.  Uma Assistente Técnica acumula com funções na área de Conservação e Restauro.  Duas Assistentes 
Técnicas acumulam com funções na área de Comunicação e Divulgação.  Todas acumulam com funções nas áreas de Segurança, Atendimento 
e Acolhimento, de Educação, Animação e Encontros e na Formação Profissional. 

l)  Acumula ainda com funções nas áreas de Segurança, Atendimento e Acolhimento e na de Educação, Animação e Encontros. 

m) Um Assistente Operacional desempenha funções de manutenção dos edifícios e equipamentos.  Os outros dois Assistentes Operacionais 
desempenham funções de jardineiros. 

n) Um colaborador é o elemento da segurança contratada que desempenha funções ao longo de todo o ano.  O outro colaborador tem um 
contrato emprego-inserção. 
o) As três colaboradores integram a equipa de limpeza contratada para a limpeza dos edifícios afetos a este Museu e ainda as instalações 
sanitárias do parque e prestam serviço permanentemente. 

 
PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

1 

8 * 
   

INCORPORAÇÕES 
   

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 1 
  

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
 

1 
  

SEGURANÇA 
 

12 1 4** 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO * 
   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 5 
   

AREA ADMINISTRATIVA 
 

2 
  

* 8 TS acumulam funções nas áreas de Estudo, Investigação, Publicações, Interpretação e Exposição 

 
PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE(S) 

TÉCNICOS 
SUPERIORES 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 
(Especificar) 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

1 

2 a) 1 * 
 

 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 1 b) 1* 
 

 

SEGURANÇA c) 16 4  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 1 d) 
   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 2 e) 1* 
  

GESTÃO CORRENTE 
 

1* 
  

Nota 1: Atendendo à dimensão do percurso expositivo e à exiguidade  dos Recursos Humanos, os Assistentes Técnicos que desempenham as 
funções de vigilância são os que registam uma menor polivalência. Todos os outros funcionários se desmultiplicam por todas as tarefas que 
aqui se desenvolvem. Devemos ter presente a importância que, neste Monumento, têm a Biblioteca e o Serviço Educativo. 

Nota 2: Uma das Assistentes Técnicas  desempenha as funções na bilheteira e na loja. 
Nota 3:A função de Segurança é assegurada por todos os funcionários do Palácio 

a) Esta função é exercida complementarmente por mais 2 Técnicos Superiores. 

b) Esta função é exercida complementarmente por mais 2 Técnicos Superiores. 

c) Esta função é exercida complementarmente por todos os funcionários 

d) Esta função é exercida complementarmente por mais 3 Técnicos Superiores. 

e) Esta função é exercida complementarmente por mais 4 Técnicos Superiores. 

* Estas funcionárias também desempenham as funções de vigilância. 

 
PANTEÃO NACIONAL 

RECURSOS HUMANOS AFETADOS POR FUNÇÃO/ÁREA DE ATIVIDADE 

 
DIRIGENTE 

TÉCNICO 
SUPERIOR 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 

APOIO DIREÇÃO NAS DIFERENTES ÁREAS 

1 A) 

   
1 TS (Aquisição 
de Serviços) C) 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
 

2 E) 
  

LOJAS E ATENDIMENTO 
 

1 E) 
 

3 AT (Programa 
CEI) F) 
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DIRIGENTE 

TÉCNICO 
SUPERIOR 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

OUTROS 

BILHETEIRA E ACOLHIMENTO 
 

3 E) 
  

SEGURANÇA E VIGILANCIA 
 

1 E) 
 

1 AT (Programa 
CEI) F) 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 1 B) 
  

1 TS (Programa 
CEI) D) 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

   

1 AO 
(Aquisição de 

Serviços) 

   

2 AO 
(Programa CEI) 

G) 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
   

1 AO 
(Programa CEI) 

G) 

(A) - DIRIGENTE - A Diretora do Panteão Nacional coordena e supervisiona todos os projetos e atividades desenvolvidas 

(B) - TÉCNICO SUPERIOR - A única Técnica Superior do Mapa de Pessoal do Panteão Nacional, em licença de maternidade até ao início de 2015, 
para além das atividades mencionadas assegura igualmente o apoio a exposições, divulgação e eventos 

(C) - TÉCNICO SUPERIOR - Aquisição Serviços - O técnico superior cuja aquisição de serviços termina no final de 2014 (tendo sido pedida a sua 
renovação) assegura o apoio à direção nos diferentes projetos e atividades desenvolvidas. 

(D) - TÉCNICO SUPERIOR - Programa CEI+ - O técnico superior cujo programa termina em Abril de 2015, foi requisitado para assegurar as 
funções da técnica superior do mapa de pessoal, durante a sua ausência, no âmbito da crescente procura de visitas ao monumento. 
(E) - ASSISTENTES TÉCNICOS - Os 2 assistentes técnicos em funções administrativas sempre que necessário reforçam o serviço de bilheteira e 
lojas. Todos os assistentes técnicos dão apoio nos diferentes eventos desenvolvidos. 

(F) - ASSISTENTES TÉCNICOS - Programa CEI - Dos 3 elementos em funções em Loja e Atendimento, 1 deles está vinculado à loja dando apoio 
ao único elemento, do mapa de pessoal, nestas funções. Os 2 outros elementos asseguram o acolhimento e vendas no Posto de Venda. O 
elemento em funções de segurança e vigilância presta igualmente apoio no acompanhamento do visitante e dos diferentes eventos. 

(G) - ASSISTENTES OPERACIONAIS - Programa CEI - O assistente operacional dedicado à manutenção e conservação do monumento dá 
igualmente apoio à montagem e desmontagem de exposições e ainda apoio a eventos 

 


