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1. INTRODUÇÃO 

 

O ano de 2017 pretende-se que concretize o projeto da atual Direção, que entra no seu 

segundo ano de mandato e que se centra na qualificação do património e na sua aproximação 

aos cidadãos. E porque a gestão é dinâmica e cada vez mais queremos reforçar a ligação às 

instituições públicas e privadas nacionais e internacionais através do estabelecimento de 

parcerias e de troca de experiências, optámos este ano por apresentar destaques de 

programação cultural já em planeamento, ao invés do anterior modelo extensivo de atividades 

individualizadas, mais estanque e inflexível. As oportunidades devem ser aproveitadas, a 

iniciativa não tem data, os projetos surgem muitas vezes de forma espontânea, que queremos 

fomentar. 

Continuam as comemorações do Tricentenário do lançamento da primeira pedra do Palácio 

Nacional de Mafra, com um programa transversal e abrangente de atividades de animação mas 

também de reflexão e estudo. Já teve início, neste contexto, o restauro da Sala do Trono 

daquele Monumento. 

No dia 19 de Maio é inaugurado o novo projeto museográfico do Museu Nacional dos Coches, 

uma fase fundamental da obra, imprescindível à devida contextualização da coleção e à 

disponibilização de uma visita mais educativa e cultural, que a construção da ponte pedonal 

complementará facilitando o acesso. Moderno, multimédia, importantíssimo para o Museu. 

Na área do multimédia e das novas tecnologias, a DGPC tem em curso vários projetos com vista 

à implementação de aplicações móveis com componentes pedagógicas e turísticas, bem como 

o desenvolvimento de mais e melhores meios de acesso que reduzam as filas de espera e 

aumentem o conforto da fruição. 

O Museu Nacional de Arqueologia e o Museu Nacional de Etnologia integram o projeto 

Testemunhos da Escravatura, no âmbito da Lisboa, Capital Ibero-Americana da Cultura, com 

mostra de peças reais e evocativas. 

O Museu Nacional de Arte Antiga inaugurará a importante exposição Madonna, Tesouros dos 

Museus Vaticanos, um projeto bem demonstrativo de como uma parceria pode ser um 

contributo para o conhecimento, a inovação, para o património cultural. Esta exposição segue-

se, aliás, a uma outra bastante relevante, também no MNAA: Lisboa - Cidade Global, que o 

Museu Nacional Soares dos Reis terá posteriormente também a oportunidade de acolher. 
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De destacar a presença da coleção Miró na Galeria de Pintura do Rei D. Luis do Palácio Nacional 

da Ajuda em Julho. 

Tal como a World Press Photo, no Museu Nacional de Etnologia. A excelência da fotografia 

estará em Portugal durante aproximadamente dois meses. 

O Belém Art Fest, de que a DGPC é parceira através da cedência do Mosteiro dos Jerónimos, do 

Museu Nacional de Arqueologia e do Museu Nacional dos Coches, crescerá para três dias e 

decorrerá este ano no mês de Setembro. 

Pela primeira vez será realizada a Festa do Património, uma iniciativa desta Direção, prevista 

para passar a integrar o calendário cultural do País todos os anos no primeiro Sábado de Julho. 

Uma festa de um dia dedicado ao público, um conjunto vasto de atividades representativas das 

várias componentes do património cultural: património arquitetónico, dança, pintura, teatro, 

ateliers de conservação e restauro, gastronomia, artesanato, recreações históricas. Pretende-se 

proporcionar um dia de entretenimento educativo e de festa. 

Na Noite Europeia dos Museus os visitantes contarão novamente com transporte gratuito entre 

os museus que, por sua vez, terão disponíveis várias atividades extra e totalmente gratuitas.  

Continua igualmente a ser dada prioridade à Rede Portuguesa de Museus, que tem em curso 

processos bastante avançados para novas credenciações e um conjunto de ações de formação 

sobre diversos temas de grande importância para a respetiva gestão. 

Concluída a transferência dos arquivos históricos da DGPC para o Forte de Sacavém, é agora 

dada prioridade à consolidação e desenvolvimento do Sistema de Inventário do Património 

Arquitetónico (SIPA), como é o caso do protocolo assinado com a Infraestruturas de Portugal 

com vista ao inventário do património ferroviário português. 

Não podemos também deixar de destacar o início das obras no Forte de Peniche com vista à 

criação do futuro Museu Nacional da Resistência. A DGPC integra a equipa técnica de 

acompanhamento deste programa que, graças à candidatura ao Programa Operacional Regional 

do Centro (Centro 2020), recuperará património imobiliário público que se encontra devoluto, 

tornando-o apto para afetação a uma atividade económica com finalidade turística. 

E finalmente, uma aposta na melhoria da comunicação da própria DGPC mas também dos seus 

museus, palácios e monumentos, por forma a garantir que os cidadãos têm acesso ao 

conhecimento e investigação que produzimos, às ações que em permanência são desenvolvidas 
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em prol da defesa, preservação, salvaguarda e valorização do património cultural, à vasta 

programação pensada para os diversos públicos, à pedagogia do património. 

 

Do ponto de vista estrutural, a Direção-Geral do Património Cultural acompanha a Tutela no 

estudo e avaliação inerentes ao objetivo governamental da descentralização, dando o seu 

contributo e experiência nas várias vertentes que integram a eventual municipalização de 

alguns museus. 

No que concerne à área financeira, é nossa intenção incrementar o número de candidaturas a 

fundos comunitários, bem como a respetiva taxa de execução. O Mecenato está também nas 

prioridades da DGPC, em conjunto com as parcerias, como forma de investimento 

complementar ao contido orçamento disponível e como estratégia de concertação e de 

aproximação à sociedade civil. 

 

Não obstante um conjunto de projetos e atividades de grande interesse e qualidade, não 

podemos deixar de referir as dificuldades financeiras e de recursos humanos com que a 

Direção-Geral do Património Cultural se debate. Foi possível desbloquear 37 vagas para 

vigilantes mas é persistente a insuficiência de meios. Este facto torna ainda mais importante 

agradecer às equipas de dirigentes e de trabalhadores, graças aos quais podemos apresentar 

um Plano de Atividades que contribui para a qualificação do património e para a sua 

aproximação aos cidadãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Direção 
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2. CARATERIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Missão, Atribuições e Competências 

 

A DGPC – Direção-Geral do Património Cultural é um organismo da administração direta do Estado criado através do Decreto-Lei nº 115/2012, de 25 de Maio. 

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 
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3. RECURSOS FINANCEIROS 

 

3.1 Caracterização da Despesa  

 

a) Orçamento de Funcionamento 

 

A evolução das propostas iniciais do orçamento de funcionamento do organismo neste último triénio, por 

grandes agrupamentos de despesa, encontra-se sumariamente retratada no quadro seguinte: 

 

Agrupamentos de despesa 

2015 2016 2017 

Dotação inicial 
Peso das F. 

Financ % 
Dotação inicial 

Peso das F. 

Financ % 
Dotação inicial 

Peso das F. 

Financ % 

 01.00.00.00 - despesas com o pessoal 19.014.439 59,97 21.234.833 60,95 21.994.319 62,42 

02.00.00.00 - Aquisição de bens e serviços 8.697.345 27,43 10.141.943 29,11 10.131.689 28,75 

03.00.00.00 - Juros de mora 5.000 0,02 5.000 0,01 5.000 0,01 

04.00.00.00 - Transferências correntes 762.521 2,40 985.407 2,83 969.230 2,75 

06.00.00.00 - Outras despesas correntes 1.274.600 4,02 1.742.507 5,00 1.399.323 3,97 

07.00.00.00 - Aquisição de bens de capital 1.952.050 6,16 730.000 2,10 737.879 2,09 

Total 31.705.955 100,00 34.839.690 100,00 35.237.440 100,00 

 

As despesas orçamentadas com o pessoal aumentaram de € 19.014.439 em 2016, para € 21.994.319 em 

2017, sendo que o acréscimo de 15,7% se fundamenta na necessidade de reforçar os serviços dependentes 

da DGPC com os meios humanos necessários às funções de vigilância dos palácios, museus e monumentos, 

alguns dos quais viram ampliada a sua área de exposição aberta ao público (i.e. Museu Nacional de Arte 

Antiga, Novo Museu Nacional dos Coches, Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu Nacional 

Soares dos Reis) e que se traduziu no crescimento do mapa de pessoal aprovado de 877 efetivos em 2015, 

para 926 efetivos em 2017. 

 

As aquisições de bens e serviços também aumentaram em termos da sua orçamentação inicial de € 

8.697.345 para € 10.131.689 (+ 16,49%), devido ao impacto estimado com os encargos com as instalações, 
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limpeza e higiene e vigilância e segurança1 decorrente das situações de expansão de novas áreas 

expositivas já referenciadas anteriormente, bem como da transferência do Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana (IHRU) para a DGPC do imóvel do forte de Sacavém onde se encontra sedeado o 

Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA). 

 

No que concerne ao valor inscrito para 2017 a título de transferências correntes, as mesmas tem em 

consideração, designadamente, as transferências para a Fundação Côa Parque (€ 595.000), os encargos 

com os Contratos de Emprego e Inserção (€ 180.000) e os encargos com os estagiários no âmbito do 

Programa de Estágios Profissionais no âmbito da Administração Pública Central – PEPAC (€ 7.400). 

 

No agrupamento Outras Despesas Correntes, a verba inscrita em 2017, refere-se ao impacto da aplicação 

da cláusula de reserva orçamental de 2,5% em receitas próprias (€ 490.000), bem como aos encargos com 

impostos e outras taxas, com especial incidência no que respeita ao IVA (€ 750.000). 

 

A verba de € 645.315 inscrita em Aquisições de Bens de Capital destina-se a intervenções a realizar nos 

imóveis culturais da DGPC, à aquisição de obras de arte e equipamento básico. 

 

O quadro seguinte permite retratar a evolução da execução do orçamento de funcionamento nos anos de 

2015 e 2016 em comparação com a previsão orçamental para 2017, sendo de destacar que, embora, em 

termos absolutos, esteja previsto um aumento de € 6.169.252 para este ano face à execução financeira 

verificada no ano anterior, as despesas com pessoal apresentam, no entanto, uma tendência acentuada 

para a sua redução face às restantes despesas de funcionamento, já que o seu peso relativo passou de 

66,81% em 2016, para 62,42% em 2017. 

 

 

                                                           
1 - Os encargos com as instalações (i.e. eletricidade, água, gás) limpeza e higiene e vigilância e segurança no valor global de € 5.589.500, 

representam cerca de 56% do total deste agrupamento. 
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Agrupamentos de despesa 

2015 2016 2017 

Execução 
Peso das F. 

Financ % 
Execução 

Peso das F. 

Financ % 
Execução 

Peso das F. 

Financ % 

 01.00.00.00 - despesas com o pessoal 19.192.556 66,01 19.421.632 66,81 21.994.319 62,42 

02.00.00.00 - Aquisição de bens e 

serviços 
6.972.289 23,98 7.057.466 24,28 10.131.689 28,75 

03.00.00.00 - Juros de mora 2.970 0,01 5.989 0,02 5.000 0,01 

04.00.00.00 - Transferências 

correntes 
1.324.899 4,56 1.165.163 4,01 969.230 2,75 

06.00.00.00 - Outras despesas 

correntes 
901.276 3,10 929.687 3,20 1.399.323 3,97 

07.00.00.00 - Aquisição de bens de 

capital 
683.137 2,35 488.251 1,68 737.879 2,09 

Total 29.077.127 100,00 29.068.188 100,00 35.237.440 100,00 

 

 

b) Orçamento de Investimento 

 

A evolução das propostas iniciais do orçamento de investimento do organismo neste último triénio, por 

grandes agrupamentos de despesa, encontra-se sumariamente retratada no quadro seguinte: 

Agrupamentos de despesa 

2015 2016 2017 

Dotação inicial 
Peso das F. 

Financ % 

Dotação 

inicial 

Peso das F. 

Financ % 
Dotação inicial 

Peso das F. 

Financ % 

 01.00.00.00 - despesas com o 

pessoal 
0 0 0 0 0 0 

02.00.00.00 - Aquisição de bens e 

serviços 
1.564.630 35,48 453.157 13,72 771.353 34,06 

03.00.00.00 - Juros de mora 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

04.00.00.00 - Transferências 

correntes 
50.000 3,25 80.000 2,42 230.000 10,16 

06.00.00.00 - Outras despesas 

correntes 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

07.00.00.00 - Aquisição de bens de 

capital 
2.794.098 61,27 2.770.696 83,86 1.263.297 55,78 

Total 4.408.728 100,00 3.303.853 100,00 2.264.650 100,00 
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A redução do orçamento de investimento de 2015 para 2017 deve-se ao decréscimo dos fundos 

comunitários inscritos em 2017, à diminuição dos valores inscritos a título de receitas próprias e 

transferências de receitas próprias entre organismos e que estão relacionadas com as candidaturas 

apresentadas ao Fundo de Reabilitação do Património Cultural, que passaram para o orçamento de 

funcionamento. 

 

O investimento a realizar em 2017, centra-se fundamentalmente no Projeto 9038 – Requalificação dos 

monumentos afetos à DGPC, cujo montante orçamentado de € 637.575, representa 28,15% do total da 

despesa prevista, encontrando-se previstos novos projetos a candidatar aos fundos estruturais no âmbito 

do Portugal 2020,sendo a contrapartida nacional de € 775.924 e a contrapartida comunitária de € 591.150. 

 

O quadro seguinte permite comparar a execução das despesas de investimento em 2015 e 2016 com a 

previsão orçamental para 2017, a saber: 

 

Agrupamentos de despesa 

2015 2016 2017 

Execução 
Peso das F. 

Financ % 
Execução 

Peso das F. 

Financ % 
Execução 

Peso das F. 

Financ % 

 01.00.00.00 - despesas com o pessoal 0 0 0 0 0 0 

02.00.00.00 - Aquisição de bens e 

serviços 
760.408 35,48 596.155 30,45 771.353 34,06 

03.00.00.00 - Juros de mora 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

04.00.00.00 - Transferências correntes 7.616 3,25 5.368 0,27 230.000 10,16 

06.00.00.00 - Outras despesas 

correntes 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

07.00.00.00 - Aquisição de bens de 

capital 
988.093 61,27 1.356.433 69,28 1.263.297 55,78 

Total 1.756.117 100,00 1.957.956 100,00 2.264.650 100,00 

 

Uma última nota respeitante à baixa taxa de execução dos orçamentos de investimento nos dois últimos 

anos, face à respetiva dotação inicial, deve-se fundamentalmente à aprovação tardia em 2015 das 

candidaturas ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial e, ao facto de, em 2015, o termo dos 
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procedimentos concursais lançados ter conduzido a que grande parte da execução prevista para esse ano 

tenha transitado para 2016. 

 

Verifica-se também uma baixa taxa de execução nos fundos comunitários, dado os reembolsos recebidos 

em 2015 e 2016 não terem sido executados, devido à circunstância de que, grande parte das despesas 

apresentadas foram pagas pela contrapartida nacional nos anos anteriores a 2015.  

 

3.2 Caracterização da Receita 

 

Para fazer face às suas despesas com funcionamento, a DGPC orçamentou para 2017, o valor de € 

35.237.440, sendo que 55,62% dessa verba é proveniente das suas receitas próprias, conforme se poderá 

verificar pela leitura do quadro seguinte: 

 

Agrupamentos de Receita 

2015 2016 2017 

Receita 

cobrada 

Peso das F. 

Financ % 

Receita 

cobrada 

Peso das F. 

Financ % 

Receita a 

cobrar 

Peso das F. 

Financ % 

Transferências do OE 15.891.581 50,30 13.039.986 41,68 15.073.676 42,78 

Transferências de RG entre organismos 0 0,00 0 0,00 16.188 0,05 

Fundos Comunitários 98.898 0,31 65.590 0,21 314.376 0,89 

Receitas Próprias 15.563.038 49,26 17.756.543 56,76 19.600.000 55,62 

Transferências de RP entre organismos 42.889 0,14 423.499 1,35 233.200 0,66 

Total 31.596.406 100,00 31.285.618 100,00 35.237.440 100,00 

 

 

O crescimento acentuado das receitas próprias nos últimos dois anos (+25,94%), tem permitido à DGPC 

assegurar o normal funcionamento dos serviços, já que as transferências do Orçamento de Estado, ao 
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manterem-se praticamente inalteráveis, apenas asseguram o pagamento de parte das remunerações 

certas e permanentes e demais encargos sociais com os trabalhadores do organismo2. 

 

O quadro seguinte retrata, a evolução da receita cobrada em 2015 e 2016, bem como a previsão da receita 

a cobrar em 2017 no que respeita ao orçamento de investimento, a saber: 

Agrupamentos de Receita 

2015 2016 2017 

Receita cobrada 
Peso das F. 

Financ % 
Receita cobrada 

Peso das F. 

Financ % 

Receita a 

cobrar 

Peso das F. 

Financ % 

Transferências do OE 1.213.747 60,13 1.195.019 53,30 1.673.500 73,90 

Transferências de RG entre 

organismos 
0 0,00 0 0,00 0 

0,00 

Fundos Comunitários 683.211 33,85 486.774 21,71 591.150 26,10 

Receitas Próprias 0 0,00 32.035 1,43 0 0,00 

Transferências de RP entre 

organismos 
121.661 6,03 528.299 23,56 0 

0,00 

Total 2.018.619 100,00 2.242.127 100,00 2.264.650 100,00 

 

 

Conforme já relatado no ponto anterior as transferências do Orçamento de Estado serão na sua maioria 

destinadas a fazer face aos investimentos a realizar na requalificação dos imóveis afetos à DGPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 - De referir que a afetação das receitas próprias para pagamento das despesas com pessoal, passou de € 

6
.
354

.
810

 em 201
6

 para € 
7

.
631

.
455

 em 201
7

, o que representa um crescimento de 
20,09

%. 
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4. RECURSOS HUMANOS 

 

 

Caraterização dos recursos humanos da DGPC 

      
A evolução, por carreiras e categorias, dos recursos humanos que asseguram a missão, atribuições e 

competências da DGPC, quer no âmbito dos serviços centrais, quer no âmbito dos serviços dependentes, 

encontra-se retratada no quadro seguinte no que refere ao último quadriénio: 

 

 

 

Os totais anuais de 2013 (843), 2014 (801), 2015 (827) e 2016 (836) refletem uma evolução que carece de 

ser explicada, já que o decréscimo de 42 trabalhadores em 2014, o aumento de 26 em 2015 e o aumento 

de 9 em 2016, correspondem a saídas e entradas por razões diversas e que se podem observar nos quadros 

seguintes: 

 

 

 

 

 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.

Dirigente Superior de 

1º grau
1 1 1 1 1 1 1 1 0

Dirigente Superior de 

2º grau
3 1 4 3 3 3 3 4 4 0

Dirigente Intermédio 

de 1º grau
12 8 20 12 8 20 10 9 19 9 11 20 0

Dirigente Intermédio 

de 2º grau
7 6 13 6 7 13 6 7 13 5 7 12 0

Técnico Superior 90 212 302 83 211 294 78 218 296 78 222 300 5 11 16 1 33

Assistente Técnico 132 279 411 123 262 385 136 277 413 144 275 419 59 55 79 53 246

Assistente 

Operacional
25 59 84 24 53 77 20 54 74 20 52 72 17 9 16 3 45

Informático 4 4 4 4 4 4 4 4 0

Técnico de Fotografia 

e Radiografia para a 

Conservação

1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 0

Total 274 569 843 257 544 801 259 568 827 265 571 836 81 75 111 57 267

Total

CEI (CONTRATO DE 

EMPREGO E INSERÇÃO)

2013 2014 2016
dezembro

2015

Grupo/Cargo/Carreira

N.º Efetivos 

2015
Total

dezembro dezembro dezembro

N.º Efetivos 

2013
Total

N.º Efetivos 

2014

Total

N.º Efetivos 

2016 
Total
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Motivo das Saídas nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 

 

 
 

 

 

 

Motivo das Entradas nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 

 

             

 

O acréscimo de pessoal em 2015 ficou a dever-se, essencialmente, à abertura do novo Museu Nacional dos 

Coches, em maio, e à inauguração da nova ala do Museu Nacional de Arte Contemporânea (Chiado), em 

julho. 

 

Esse reforço passou por uma alteração do Mapa de Pessoal da DGPC, transformando postos de trabalho de 

técnico superior em assistente técnico, de modo a responder às necessidades de vigilância e apoio aos 

visitantes daqueles museus e, ainda, de alguns monumentos com maior carência de recursos humanos. 

 

Procedimento  

concursal   

Procedimento  

concursal   

interno 

Mobilidade 

Regresso de  

licença sem  

vencimento 

Comissão  

de serviço 

Outras  

situações  

 

Total 

2013 5 4 7 4 20 

2014 2 6 3 6 8 25 

2015 28 2 13 1 6 41 91 

2016 28 1 9 2 1 12 53 

Reforma /  
Aposentação          

Mobilidade 
Licença sem  

remuneração 
Falecimento 

Comissão  
de serviço 

Rescisão 
Outras  

situações  

 

Total 

2013 35 4 2 17 221 279 

2014 26 3 1 5 5 27 67 

2015 15 9 3 2 3 3 30 65 

2016 6 8 3 2 3 22 44 
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Uma constante ao longo do período compreendido entre 2013 a 2015 foi o crescente recurso a 

trabalhadores com Contrato de Emprego Inserção (CEI e CEI+), já que, apesar das medidas que foram 

sendo tomadas e atrás referidas, não foram suficientes para colmatar as necessidades de pessoal, também 

crescentes, dos Palácios, Museus e Monumentos, quer pelo aumento de visitantes quer ainda pela 

ampliação dos espaços expositivos, situação esta que, em 2016, foi corrigida – de 111 em 2015, para 57 em 

2016 – dando assim cumprimento às recomendações do Provedor de Justiça e do Tribunal de Contas. 

 

De facto, o Tribunal de Contas recomendou recentemente à DGPC a necessidade da substituição gradual e 

progressiva dos Contratos de Emprego e Inserção (CEI e CEI+) pelo recrutamento de novos trabalhadores 

no quadro da Administração Pública, já que a satisfação de necessidades permanentes dos serviços, 

nomeadamente dos museus, palácios e monumentos, devem ser asseguradas exclusivamente por 

trabalhadores em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

 

A estratégia em matéria de recursos humanos para este ano continua a ser a de reforçar as áreas de 

vigilância e apoio aos visitantes em praticamente todos os serviços dependentes, razão pela qual serão 

operacionalizadas as seguintes medidas de gestão de pessoal, a saber: 

 

a)  O recrutamento de 37 postos de trabalho de assistente técnico, através de procedimento 

concursal, para reforçar a carência de trabalhadores na área da bilhética, loja e vigilância; 

 

b) O recurso à figura de mobilidade interna dentro do próprio organismo, entre os serviços centrais e 

os serviços dependentes, de 15 trabalhadores das diversas carreiras para colmatar a deficiência de 

recursos humanos nos museus, palácios e monumentos sedeados em Lisboa. 

 

Uma nota ainda sobre o facto de os trabalhadores da DGPC estarem, na sua esmagadora maioria, na faixa 

etária dos 50 aos 64 anos, alertando-se para a necessidade de um rejuvenescimento dos seus recursos 

humanos, o qual somente será alcançado com o recrutamento externo à Administração Pública.  

 

O quadro infra discrimina essa distribuição por faixa etária e género dos efetivos da DGPC a 31/12/2016, a 

saber: 
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MAPA DE PESSOAL DA DGPC - EFETIVOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

 
 

                      O mapa de pessoal da DGPC para 2017, aprovado pelo Senhor Ministro da Cultura em 17 de agosto de 

2016, encontra-se identificado no quadro seguinte, sendo de referir que as receitas próprias cobrem 

21,93% da despesa orçamentada com pessoal, taxa de cobertura esta que, em 2016, era já de 22,19%. 

 

 
 

Ao longo de 2017 prevê-se ainda a implementação faseada do controlo eletrónico da assiduidade, 

estando o projeto dependente da alteração do Regime Geral de Horário de Trabalho da DGPC – revisão 

que tem de ser realizada em coordenação com as DRC do Norte, Centro, Alentejo e Algarve – bem como 

de dotação orçamental adequada à aquisição do equipamento, mediante ajuste direto com consulta a 

várias entidades.  

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Dirigente Superior de 1º 

grau
1 0 1 1

Dirigente Superior de 2º 

grau 
1 2 1 4 0 4

Dirigente Intermédios de 1º 

grau 
1 3 2 1 2 1 1 3 3 1 2 9 11 20

Dirigente Intermédios de 2º 

grau
1 1 1 2 1 3 2 1 5 7 12

Técnico Superior
1 1 3 4 9 30 8 40 18 58 20 52 15 31 4 6 78 222 300

Assistente Técnico
3 3 7 3 5 4 10 30 18 31 25 41 18 67 16 40 2 11 104 230 334

Assistente Técnico 

RCTFPTRincerto
2 1 6 11 8 8 8 6 9 5 3 3 1 6 2 5 1 40 45 85

Assistente Operacional
1 1 1 3 2 6 3 8 4 19 5 10 4 5 20 52 72

Técnico de Informática
1 1 1 1 4 0 4

Técnico de Fotografia e 

Radiografia para a 

Conservação
3 1 1 3 4

TOTAL 5 4 14 15 18 17 28 70 43 88 54 114 47 148 43 91 13 24 265 571 836

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
CARREIRAS / 

CATEGORIAS

ESCALÃO ETÁRIO

TOTAL50-54 55-59 60-64 65-69
TOTAL 

GENERO 

CARREIRA 
POSTOS DE  

TRABALHO 

Dirigente Superior 5 

Dirigente Intermédio 33 

Técnico Superior 321 

Assistente Técnico 481 

Assistente Operacional 78 

Técnico Informático 4 

Técnico de Fotografia e  

Radiografia para a conservação 
4 

TOTAL: 926 
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4.1 Formação 

 

A Direção-Geral do Património Cultural deu início a uma estratégia formativa para o período 

compreendido entre 2017 e 2020, com o objetivo de dotar a médio prazo os seus recursos humanos 

com as valências técnicas necessárias e indispensáveis para dar resposta aos múltiplos desafios que se 

colocarão à organização nos seus mais variados domínios de atuação. 

Assim, esta estratégia formativa consubstancia-se num plano de formação para 4 anos, cujas ações nele 

inscritas decorrem do levantamento de necessidades formativas identificadas pelos serviços centrais e 

dependentes da Direção-Geral do Património Cultural no final de 2015. 

Em resultado do referido diagnóstico de necessidades de formação, constatou-se que as áreas 

consideradas como prioritárias pelos trabalhadores e dirigentes foram as Tecnologias da Informação e 

Comunicação, Línguas Estrangeiras, Comunicação Organizacional e Pessoal, Liderança e 

Desenvolvimento Pessoal, Gestão de Recursos Humanos, Apoio Administrativo e Secretariado, Proteção 

Civil e Gestão da Emergência, Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, Gestão da Qualidade e Auditoria, 

Reabilitação Urbana e Gestão Financeira e Contabilidade, sendo que as mesmas serão 

preferencialmente ministradas por entidades públicas credenciadas como sejam a Direção-Geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) e o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP). 

Para fazer face aos constrangimentos orçamentais para 2017 (a verba inscrita é 55.301,00 €), a DGPC 

pretende celebrar um protocolo com o INA, mutuamente vantajoso para ambas as entidades, em que a 

cedência de alguns espaços nos nossos serviços dependentes para a realização de determinados 

eventos formativos a organizar por aquela entidade, terá como contrapartida para esta Direção-Geral 

um determinado crédito de horas de formação para os seus trabalhadores, permitindo assim, uma 

maior economia e eficiência com impacto positivo na redução dos custos com a formação. 

O recente Decreto-Lei nº 86-A/2016, de 29 de dezembro, veio atualizar, desenvolver e aperfeiçoar o 

regime da formação profissional nas administrações públicas, criando condições para tornar mais 

efetivos o direito e o dever de formação profissional dos trabalhadores. Este diploma legal vem trazer 

algumas novidades, entre as quais a introdução de uma plataforma digital transversal a toda a 

Administração Pública, a elaboração do relatório de gestão da formação que deverá ser publicitado na 

página de internet do próprio serviço e o reforço de qualificações, devendo ser feita a identificação dos 

trabalhadores com qualificações inferiores ao nível 5. 
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Considerando os resultados do diagnóstico de necessidades formativas da DGPC, a celebração e 

implementação do futuro protocolo com o INA e a nova legislação sobre formação profissional, houve 

necessidade de recrutar um técnico superior para assegurar esses domínios de intervenção, bem como 

para garantir a implementação gradual de um sistema de gestão de higiene e segurança no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLANO DE ATIVIDADES 2017    

18 

 

 

5. DIMENSÃO ESTRATÉGICA 

 

5.1 ANÁLISE SWOT 

 

A análise SWOT da DGPC foi efetuada no âmbito dos trabalhos de elaboração do Plano Estratégico 2015-

2019. Apresenta-se aqui um resumo das conclusões que ali se explanam mais detalhadamente: 

A análise qualitativa da DGPC foi construída com base nas entrevistas presenciais e no inquérito por 

questionário aplicado em plataforma online, apresentando-se num primeiro momento o retrato obtido a 

partir da sistematização dos contributos dos seus dirigentes e trabalhadores, de acordo com o clássico 

esquema de deteção de pontos fracos e fortes no interior da entidade e de ameaças e oportunidades 

provenientes da envolvente. Num segundo momento, e seguindo idêntica matriz SWOT, o diagnóstico 

desta Direção-Geral é sustentado nos contributos externos recolhidos. 

Análise Interna 

Começando pelas principais debilidades apontadas, estas apresentam dimensões da ordem da gestão, da 

orgânica, dos recursos e da comunicação. Quanto aos aspetos gestionários, estes tanto são de natureza 

processual (burocracia, debilidades do sistema de gestão documental, problemas de bilhética, circuitos 

insuficientes de comunicação), como das atividades (escassas reuniões setoriais e intersetoriais, 

insuficiente comunicação interna e externa) e dos equipamentos (em especial os equipamentos 

informáticos). 

Os aspetos anteriores prendem-se em parte com a grande dimensão da estrutura orgânica e a sua 

complexidade e extensão territorial, bem como com algumas incongruências e desequilíbrios intersetoriais, 

derivados dos próprios diplomas fundadores e regulamentares. Na prática subsiste alguma falta de 

articulação e de colaboração entre unidades orgânicas, assim como fragmentação e dificuldades de 

coordenação. Estes aspetos são acentuados pela dispersão geográfica dos Monumentos, Palácios e 

Museus, o que dificulta um trabalho conjunto pelo mesmo desígnio. 

Os dois principais pontos fortes são também da ordem dos recursos. Em primeiro lugar, a consciência de 

que a DGPC dispõe de pessoal com qualificações elevadas e especializadas, dedicado e dotado de 

conhecimentos e experiências que o habilitam ao cumprimento da missão sendo, no entanto, essencial 

passar esse conhecimento a novas gerações. 
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Em segundo lugar, são destacados os recursos físicos patrimoniais (imóveis e móveis) que constituem a 

própria matéria-prima e razão de ser da DGPC. A importância concedida ao património cultural imóvel, às 

coleções nacionais e aos monumentos classificados como património mundial é valorizada do ponto de 

vista fatual e simbólico, designadamente nos vetores da tradição, da memória, da boa reputação e do 

prestígio nacional e internacional. A esta vertente acresce a relevância concedida à abrangência territorial 

nacional do património tutelado ou classificado. 

As principais ameaças identificadas na envolvente externa dizem respeito aos condicionalismos legais da 

Administração Pública, com impacto na contenção de recursos humanos e financeiros. Neste contexto, a 

principal preocupação concerne à dificuldade de renovação geracional do pessoal, com consequências 

danosas na falta de transmissão de conhecimentos especializados, com efeitos, designadamente nas áreas 

técnicas da conservação, do restauro, da documentação e da reabilitação. As carências de pessoal de 

determinados grupos profissionais foram assinaladas, designadamente vigilantes, técnicos de segurança, 

conservadores-restauradores e arquivistas. Também as regras impostas aos procedimentos administrativos 

são encaradas como impeditivas de uma maior celeridade nos processos e na capacidade de concretização. 

No campo das oportunidades, e recordando que este diagnóstico ocorre no arranque do ciclo de 

programação de fundos comunitários do Portugal 2020, estes constituem uma das principais conjunturas 

favoráveis a aproveitar nos próximos anos. 

A evolução positiva da envolvente externa no plano económico, político e tecnológico pode trazer 

vantagens à DGPC. A melhoria da conjuntura económica nacional e internacional e o incremento do 

turismo resultam em aumento do número de visitantes dos MPM, incremento das receitas e maior 

sustentabilidade da DGPC. Estes aspetos ganharão com uma maior abertura da Direção-Geral à articulação 

com outras políticas públicas, nomeadamente do território, economia, turismo, ambiente, educação, 

ciência e ação social. 

A potenciação da função social, o ambiente colaborativo e a possibilidade de parcerias na Rede Portuguesa 

de Museus ampliam a ação dos MPM. Boas perspetivas são também de esperar do fortalecimento do 

sistema de investigação nacional, do aumento dos níveis de escolaridade e da evolução da tecnologia, 

designadamente no incremento e qualificação dos públicos, na difusão do conhecimento e na melhoria da 

divulgação. 

As potencialidades da internacionalização poderão repercutir-se na intensificação da circulação de bens 

culturais, de exposições e de profissionais, na dinamização de itinerários culturais e na atratividade dos 
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monumentos classificados como património mundial. No contexto geral da globalização, a singularidade do 

património cultural nacional sob tutela da DGPC constitui um fator de afirmação dos valores identitários e 

um vetor diferenciador face à homogeneização cultural. Esta valência pode ajudar, não só à procura 

interna dos MPM, como potenciar a sua internacionalização. 

 

Análise externa 

O diagnóstico da DGPC, efetuado pelas personalidades entrevistadas no âmbito dos trabalhos de 

elaboração do Plano Estratégico 2015-2020, indicou como principais insuficiências aspetos de ordem 

política, institucional e gestionária. Com peso equivalente foi sublinhada a fraca afirmação da DGPC, a 

debilidade das políticas culturais que a enquadram, a escassa regulamentação legislativa na área 

patrimonial e a fraca relação com outras entidades da Administração Pública. Particular destaque foi dado 

à menorização da Rede Portuguesa de Museus e dos recursos que lhe estão afetos. 

No que toca às debilidades dos MPM, radicam nas áreas da comunicação, da gestão e da programação. 

Quanto à primeira, a insuficiente divulgação dos MPM e das suas atividades recai sobretudo no fraco 

aproveitamento das possibilidades das redes sociais. A falta de projetos conjuntos, de aproveitamento 

partilhado de recursos e de gestão integrada constituem os tópicos mais salientes da crítica à inexistência 

de uma visão e de um discurso comuns. 

Do lado dos pontos fortes foi salientada a adequabilidade da Lei Orgânica face à concretização da missão, a 

relevância patrimonial de edifícios e de acervos, a qualificação e os conhecimentos do pessoal e a 

qualidade da comunicação. Os entrevistados externos salientaram ainda as boas práticas referenciais dos 

MPM no cumprimento das funções museológicas e a capacidade de atração de públicos. 

As principais ameaças elencadas incidem em fatores políticos, legais e orgânicos. A vulnerabilidade às 

alterações de ciclo político, a falta de reconhecimento externo da DGPC e a necessidade de uma maior 

articulação com as Direções Regionais de Cultura somam-se aos condicionalismos da Administração Pública 

com impacto no envelhecimento do mapa de pessoal. De uma forma geral, o limitado reconhecimento da 

importância da cultura e do património na sociedade portuguesa é considerado uma desvantagem. Neste 

contexto, o desajustamento da Lei do Mecenato impede a criação de retornos efetivos e benéficos para os 

mecenas e obstaculiza a geração de mais receitas. 
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Condicionalismos legais e alterações do modelo de gestão atual, seja por passagem de competências para 

as autarquias, seja por parcerias público-privadas ou por privatização, conformam o quadro político e 

institucional que pode ameaçar a gestão dos MPM. 

As oportunidades favorecidas pelo aumento do turismo e pela evolução da tecnologia e da investigação 

científica constituem as principais potencialidades, com possível impacto no reposicionamento dos MPM 

como referentes culturais e sociais e potenciadores económicos. Outras oportunidades identificadas na 

envolvente externa apontam para o reforço da divulgação, das parcerias e das redes de colaboração, ao 

nível social, cultural, económico e de investigação.  

in Plano Estratégico da DGPC 2015-2019
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 OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

A
M

B
IE

N
TE

 E
X

TE
R

N
O

 

 Incremento do turismo com impacto no aumento do 
número de visitantes e das receitas 

 Potenciação de políticas públicas (ordenamento do 
território, ambiente, educação e ação social) 

 Melhoria da conjuntura económica nacional e 
internacional 

 Desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias e 
de informação digital 

 Aproveitamento dos Fundos Comunitários do 
Portugal 2020 

 Potencialidades de internacionalização: itinerários 
culturais, património mundial, circulação de bens 
culturais 

 Insuficiente peso institucional na área da Cultura 

 Desajustamento da Lei do Mecenato 

 Vulnerabilidade à conjuntura política na tomada de decisões 

 Condicionalismos legais ao nível administrativo, designadamente 
em termos de renovação geracional do mapa de pessoal 

 

 FORÇAS FRAQUEZAS 

A
M

B
IE

N
TE

 IN
TE

R
N

O
  Capital humano diversificado, qualificado, dedicado e 

experiente 

 Relevância e valor simbólico do património edificado 
e dos acervos tutelados 

 Relevância institucional resultante da abrangência e 
diversidade de competências orgânicas 

 Abrangência territorial do património tutelado e/ou 
classificado 

 Insuficiência de recursos humanos 

 Burocracia, debilidades do sistema de gestão documental 

 Escassez de recursos e financeiros 

 Desequilíbrios e sobreposição de competências no normativo legal 
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5.2  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS - QUAR 

 

Os objetivos estratégicos da Direção-Geral do Património Cultural serão concretizados através de um conjunto 

muito alargado de iniciativas, planos, projetos e atividades. 

 

É este o Quadro de Avaliação e Responsabilização da DGPC para 2017: 

 

ANO:2017                                                                                                                                                                                            

            

Ministro da Cultura           

            

Entidade:            
            

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.  A 

            

Objectivos Estratégicos           
DESIGNAÇÃO           

OE1: Fomentar a participação e fruição dos Monumentos,Palácios e Museus, através do aumento do seu número de visitantes,da qualidade do trabalho apresentado e da diversificação da 
oferta de serviços 

OE2 Promover a sustentabilidade da DGPC através do aumento da sua autonomia financeira e da diversificação das suas bfontes de financiamento 

OE3: Melhorar a qualidade de resposta dos serviços da DGPC aos seus stakeholders astravés da valorização da capacitação técnica dos seus recursos humanos 

 
 

           

Objectivos Operacionais           

Eficácia         PESO 40% 

OO1. Melhorar as condições de acesso e fruição aos Monumentos, Palácios e Museus da DGPC   50% 
INDICADORES 2015 2016 META 

2017 
Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação 

1 Nº de visitantes 4.056 
milhõ

es 

4.683 
milhõ

es 

4.750m
ilhões 

150.000 5.000 milhões 30%     

2. Nº. de intervenções em imóveis afetos de 
valor superior a 20.000 

20 20 20 5 30 30%     

3 Nº de ações de conservação ,restauro  e 
requalificação do património  móvel  

210 250 202 2 250 20%     

4 Nº de ações de conservação , restauro e requalificação do 
património edificado 

61 1 65 20%     

OO2. Aumentar a oferta cultural para públicos diversificados      30% 
INDICADORES 2015 2016 META 

2017 
Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação 

5. Nº. de exposições inauguradas 35 40 35 5 45 100     

003. Aumentar a oferta de produtos em loja        20% 
INDICADORES 2015 2016 META 

2017 
Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação 

6 Nº. de parcerias de consignação ,com 
entidades públicas e privadas, 
relativamente a artigos a serem 
comercializados nas lojas da DGPC 

45 40 35 10 50 100     

Eficiência         PESO 30% 

OO4. Aumentar a autonomia financeira da DGPC face ao total da despesa realizada    60% 

INDICADORES 2015 2016 META 
2017 

Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação 

7 AF=(RP/Despesa Total)x 100  59 57 2 60 100     

OO5. Diversificação das Fontes de Financiamento da DGPC      40% 
INDICADORES 2015 2016 META 

2017 
Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação 

8. Nº. de candidaturas aprovadas e contratualizadas 
no âmbito do Portugal 2020 

3 4 2 7 100     

Qualidade         PESO 30% 

OO6. Garantir a qualidade dos serviços prestados nos Monumentos,Palácios e Museus    60% 
INDICADORES 2015 2016 META Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação 
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2017 

9 Grau de satisfação (entre 0 e 5) do público 
utilizador 

4,29 4 0,5 5 100     

            

OO7. Aumentar a participação em projetos inovadores e de responsabilidade social    40% 
INDICADORES 2015 2016 META 

2017 
Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação 

1
0 

Nº. de projetos inovadores e de responsabilidade 
social 

3/4 2 1 4 100     

            
            

NOTAS EXPLICATIVAS           
Objectivos Relevantes: ___1,2,4 e 6_______________________ 
Critérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (__4_) é igual/superior ao n.º de objetivos relevantes exigidos (pelo menos metade dos objetivos 
operacionais do Instituto). A soma da percentagem de contribuição para a avaliação final destes _4_ objetivos operacionais é de _68_% (superior aos 50% exigidos). 
            
            
            

            

Recursos Humanos           

DESIGNAÇÃO   Pontu
ação 
CCAS 

Quadro pessoal 
aprovado 

Pontos planeados Realizado   

         UERHE  Pontuação  DESVIOS 

Dirigentes - Direcção Superior   20 5  100     

Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa 16 33  528     

Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) 12 325  3900     

Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) 9 2  18     

Assistente Técnico  - (inclui técnicos de informática) 8 483  3864     

Encarregado geral operacional   7 0  0     

Encarregado operacional   6 0  0     
Assitente operacional   5 78  390     

Total    926  8800     

Notas:            

Recursos Financeiros           

DESIGNAÇÃO        PLANEADOS REALIZADOS DESVIOS 

 Orçamento de funcionamento               
35.237.440 €  

  

    Despesas com Pessoal               
21.994.319 €  

  

    Aquisições de Bens e Serviços             
10.032.812 €  

  

    Outras despesas correntes                
2.239.230 €  

  

    Despesas restantes                    
971.079 €  

  

 Orçamento de Investimento                 
2.264.650 €  

  

 Outros           

 TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)         
37.502.090,00 

€  

                                  
-   €  

                                  
-   €  

Notas: Os valores indicados são os constantes do Orçamento aprovado,sem cativos.      

JUSTIFICACAÇÃO DE DESVIOS           

            

AVALIAÇÃO FINAL         Taxa 
Realização 

Classificaç
ão 

Eficácia           

001.Melhorar as condições de acesso e fruição aos Monumentos,Palácios e Museus da DGPC     
OO2. Aumentar a oferta cultural para públicos diversificados        

003. Aumentar a oferta de produtos em loja          
Eficiência           
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OO4. Aumentar a autonomia financeira da DGPC face ao total da despesa realizada      
OO5. Diversificação das Fontes de Financiamento da DGPC        

Qualidade           
OO6. Garantir a qualidade dos serviços prestados nos Monumentos,Palácios e Museus     

OO7. Aumentar a participação em projetos inovadores e de responsabilidade social      

Indicadores     Fontes de 
Verificação 

    

Eficácia           
1 Nº de visitantes     Estatística dos visitantes registados até 31 dezembro 2017 (a enviar à Tutela até 31 janeiro 2018) 

2 Nº. de intervenções em imóveis afetos de valor superior a 20.000 Receção provisória/relatório final da intervenção com data até 31 dezembro 2017 

3 Nº de ações de conservação ,restauro  e requalificação do património  móvel  Relatório das ações realizadas com data até 31 dezembro 2017  

4 Nº de ações de conservação , restauro e requalificação do património edificado Relatório das ações realizadas com data até 31 dezembro 2017  

5 Nº. de exposições inauguradas     Convites das exposições realizadas (a enviar à Tutela até 31 dezembro 2017) 

6 Nº. de parcerias de consignação ,com entidades públicas e privadas, relativamente 
a artigos a serem comercializados nas lojas da DGPC 

Aprovação dos acordos de parceria celebrados até 31 dezembro 2017  

Eficiência           
7 AF=(RP/Despesa Total)x 100     Mapa de execução orçamental de 2017   

8 Nº. de candidaturas aprovadas e contratualizadas no âmbito do Portugal 2020 Contrato de financiamento celebrado   
Qualidade           

9 Grau de satisfação (entre 0 e 5) do público utilizador  Relatório do inquérito de satisfação realizado   
1
0 

Nº. de projetos inovadores e de responsabilidade social Protocolos/Acordos celebrados, se aplicável (a enviar à Tutela com data até 31 
dezembro 2017) 
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Abreviaturas 

 

AO – Assistente Operacional 

AT – Assistente Técnico 

CEI – Contratos Emprego Inserção 

DGPC – Direção-Geral do Património Cultural 

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 

IHRU – Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana 

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

MMP – Monumentos, Museus e Palácios 

MPM – Monumentos, Palácios e Museus 

OF – Orçamento de Funcionamento 

PEPAC – Programa de Estágios Profissionais no âmbito da Administração Central 

PIDDAC – Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central 

QREN – Quadro de Referência Estratégica Nacional 

QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização 

SIPA – Sistema de Informação do Património Arquitetónico 

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

TS – Técnico Superior 
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ATIVIDADES 

 

Os Serviços Centrais da Direção-Geral do Património Cultural desenvolvem toda a atividade inerente 

ao cumprimento das competências e atribuições da DGPC tais como as intervenções de obra de 

recuperação e reabilitação do património arquitetónico, a salvaguarda e classificação de imóveis, a 

conservação e restauro de bens móveis, a gestão da Rede Portuguesa de Museus, a promoção, 

divulgação e pedagogia do património, entre muitas outras que complementam o constante apoio e 

acompanhamento dos museus, palácios e monumentos sob a tutela da Instituição. 

Relativamente a estes, apresentamos alguns destaques da programação cultural para 2017. 
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Destaques de Programação em 2017  
Monumentos, Museus e Palácios sob a tutela da DGPC *1 

 
 
CASA-MUSEU ANASTÁCIO GONÇALVES 
 
- Exposição de cerâmicas de Teresa Pavão 
 
 
CONVENTO DE CRISTO 
 
- Exposições de Arte Azulejar no Convento de Cristo 
- Digitalização 3D do Convento de Cristo 
- Exposição "A Escultura Petrea do Convento de Cristo" 
 
 
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA 
 
- Programa Comemorativo dos 450 anos da Fundação da Congregação Autónoma de Santa Maria de 
Alcobaça. Congresso Internacional e outras atividades. 
- “Festival Cister Musica” 
- Mostra de Doces e Licores Conventuais 
 
 
MOSTEIRO DA BATALHA 
 
- Exposição de escultura de Abílio Febra – Templos do nosso Tempo- no Claustro Real (de Maio a Outubro) 
- Projeto: "A Cor no Mosteiro da Batalha" -exposição reinterpretativa 
- Exposição de fotografia de Uli Schmidt–  Um certo olhar – no Claustro Afonso V (de Maio a Outubro) 
 
 
MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS 
 
- Exposição  temporária  no Mosteiro dos Jerónimos "A guitarra portuguesa - um legado de Carlos Paredes" 
- exposição de 2 guitarras de Carlos Paredes, entregues por testamento ao Mosteiro dos Jerónimos 
 
 
MUSEU DE ARTE POPULAR 
 
- Exposição de longa duração Expressões do Património Imaterial em Portugal 
Conceção e montagem da Exposição «Expressões do Património Imaterial em Portugal» e do Núcleo 
interpretativo sobre a história do Museu de Arte Popular. 
 
 
MUSEU MONOGRÁFICO DE CONÍMBRIGA 
 
- Aniversário do Museu: espetáculo de ópera promovido pela associação “Ritornello” 
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- Exposição Conímbriga na Idade Média e as Origens de Condeixa 
 
 
 
 
 
MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 
 
- Um Museu. tantas coleções!, no âmbito do ciclo Memória Africana. Testemunhos da Escravatura – Lisboa 
2017 Capital Iberoamericana da Cultura, 22 de Abril 
- Exposição "A Lusitânia no tempo dos Flávios" 
- Exposição "Loulé: Território, Memória e Identidade" 
 
 
MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 
 
- Exposição A Cidade Global , Lisboa no Renascimento 
 - Exposição MADONNA, Tesouros dos Museus Vaticanos 
17 maio - 10 setembro 2017 
 Grande exposição centrada na coleção da Pinacoteca Vaticana e noutras coleções dos Museus Vaticano. 
- Jardim do Museu Esculturas de Bela Silva 
 
 
MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO CHIADO 
 
– Inauguração da Exposição A sedução da Modernidade – coleção do museu do século XIX 
- Exposição Prémio Sonae 
Exposição dos trabalhos finalistas do Prémio Sonae e atribuição do Prémio Sonae no valor de 40 000,00€ 
– Exposição Género na Arte. Corpo, sexualidade, identidade e resistência – Arte portuguesa século XXI 
 
 
MUSEU NACIONAL DOS COCHES 
 
- Inauguração do novo projeto museográfico e início das obras de construção da ponte pedonal 
 - Inauguração da exposição temporária Comemorativa dos 210 anos do Embarque da Família Real para o 
Brasil, 1807 
 
 
MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA 
 
- Exposição temporária World Press Photo 
Apresentação da exposição temporária "World Press Photo", no âmbito de parceria com o Grupo Impresa. 
 
 
MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO 
 
-  Hub Structures II 
Exposição de fotografia de Carina Martins. Mostra de estruturas arquitetónicas onde se erguem compactas 
paredes numa imensidão de betão e ferro, os espaços vazios, as galerias e os seus túneis e mostrar o que é 
visto e fotografado tanto de uma forma abstrata como precisa, distante e envolvente entre as fronteiras do 
desconhecido e do tangível. 
- Exposição de Tereza Trigalhos e Zoran 
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- Exposição de Mário Vitória 
 
 
MUSEU NACIONAL MACHADO DE CASTRO 
 
- Desenhos da Rainha D. Amélia 
Exposição temporária de desenhos da autoria da Rainha D. Amélia relativos a peças da coleção de 
Ourivesaria do MNMC. 
– Corpos de pedra: ensaio fotográfico sobre espaços da escultura tumular portuguesa' de Manuel Botelho 
– Rubrica 'Tesouros Partilhados'- 'Os Esmaltes do Mosteiro de Santa Cruz' 
 
 
MUSEU NACIONAL DA MÚSICA 
 
- Concerto e gravação no Grande Auditório da Fundação Gulbenkian com Pavel Gomziakov 
- Exposição temporária - Um nova apresentação do Museu Nacional da Música 
- Rever e melhorar a sinalética do Museu, no exterior e interior 
 
 
MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 
 
- Exposição O Desenho de Fernando Távora 
- Exposição Rosa Ramalho - Coleção Alves Costa 
- Dos Museus Chegam Histórias Animadas (20 de Janeiro). É uma produção conjunta com a ANILUPA e tem 
um programa paralelo de exibição de cinema de animação produzido pela mesma organização.   
- Inauguração da exposição A Cidade Global. Lisboa no Renascimento 
 
 
MUSEU NACIONAL DO TEATRO E DA DANÇA 
 
- Exposição Ballets Russes em Lisboa 
Em Dezembro 2017 passam 100 anos da presença dos Ballets Russes em Lisboa, a maior e mais importante 
companhia de dança (e não só) de todo o século XX. Neste âmbito, está em projeto a realização de uma 
grande exposição em Lisboa, numa parceria que envolverá o Museu, o Teatro Nacional de São Carlos, a 
Universidade Católica, a Fundação EDP, alguns museus e instituições congéneres internacionais, entre 
outras. 
- Lisboa Fashion Week 
 
 
MUSEU NACIONAL DO TRAJE 
 
- Revisitando 1977 | O ano de inauguração do Museu Nacional do Traje, Exposição e atividades associadas 
- Lisboa Fashion Week 
- Exposição Cúmplices: o futuro da moda no MNT 
- Exposição Paulo Azenha | uma década na moda em Portugal 
 
 
PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA 
 
– Inauguração da exp. pintor romeno Flickl (integrado no programa da Feira de Arte ARCO 
– Inauguração da exposição Juan Miró. Materialidade e Metamorfose 
- Exposição da pintora norte-americana Sonia Falcon 
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– Capela Palatina - museologia e requalificação 
 
 
 
PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA 
 
- Comemorações do 300º Centenário (extenso programa de atividades ao longo do ano) 
- Inauguração da exposição Memorial do Convento, em colaboração com a Fundação José Saramago, 26 
Março a 31 Maio. 
- As Lunetas de Mafra, entre Matéria e Mensagem – Novas descobertas sobre as lunetas da Basílica do 
Palácio Nacional de Mafra,  a partir de 11 Novembro 2017  
- Do Tratado à Obra - Exposição sobre a construção da Real Obra de Mafra e  o Arquiteto João Frederico 
Ludovice, a partir de 17 Novembro 2017  
- O Mundo Editorial de 1717 – Exposição bibliográfica, a partir de 9 Dezembro 2017 
 
 
PANTEÃO NACIONAL 
 
- Exposição 100  da morte do Presidente da República Manuel de Arriaga,  homenageado neste 
monumento. 
- Concertos integrados na temporada da Fundação Gulbenkian 
 
 
TORRE DE BELÉM 
 
- Visitas guiadas gerais, temáticas e específicas para cegos e amblíopes. Com o apoio de roteiro em braille e 
desenhos em relevo  
 
 
*1 Esta programação é um objetivo suscetível de alterações. 
 
 
 
 
EM TODOS OS MUSEUS, PALÁCIOS E MONUMENTOS: 
 
- Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
- Comemoração do Dia Internacional dos Museus 
- Comemoração da Noite dos Museus 
- Comemoração das Jornadas Europeias do Património 
 
- Os Serviços Educativos mantêm a realização de atividades pedagógicas dedicadas ao público escolar e 
também ao público em geral 
 
- Inventário 
 
- Conservação preventiva e de restauro 

 


