Protocolo de Colaboração entre a DGPC e o Município de Sousel
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado, ou em vias de classificação, situado no município de Sousel
Data de assinatura: 02-01-2017
Validade: Em vigor
_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo Específico de Cooperação entre a DGPC/Palácio Nacional da Ajuda/Palácio Nacional de Mafra, Universidade de Évora,
Universidade de RENNES 2
Objeto: O protocolo visa estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre as instituições signatárias, de modo a que possam
beneficiar de ações de colaboração nos domínios da atividade a que se dedicam.
Data de assinatura: 03-01-2017
Validade: Em vigor - até 31.01.2018

_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre o Estado Português e a Fábrica da Igreja Italiana de Nossa Senhora do Loreto
Objeto: Garantir a colaboração permanente e efetiva no âmbito da realização das obras de recuperação do interior da Fábrica da Igreja
Italiana de Nossa Senhora do Loreto.
Data de assinatura: 11-01-2017
Validade: Em vigor

_________________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Parceria entre Entidade Regional de Turismo Centro de Portugal, Municípios de Alcobaça, Batalha, Coimbra e Tomar,
Universidade de Coimbra, DGPC e Direção Regional de Cultura do Centro
Objeto: Implementar o programa de ação da programação cultural em rede, designada por "Lugares Património Mundial do Centro"
Data de assinatura: 12-01-2017
Validade: Em vigor – 3 anos, extingue-se automaticamente

Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado, ou em vias de classificação, situado no município de Torre de
Moncorvo
Data de assinatura: 25-01-2017
Validade: Em vigor

_________________________________________________________________________________________________________________

Acordo de Parceria entre a DGPC e o Município do Cadaval - Conservação, Valorização e Divulgação da Real Fábrica do Gelo
Objeto: Colaboração para a candidatura e execução do projeto "Conservação e Valorização e Divulgação da Real Fábrica do Gelo" Monumento Nacional
Data de assinatura: 07-02-2017
Validade: Em vigor - 5 anos, renovável automaticamente
_________________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Cooperação entre o Turismo de Portugal IP, DGPC e Direção-Geral do Tesouro e Finanças
Objeto: Elaboração de programas, projetos e levantamentos para execução de quaisquer obras e intervenções nos imóveis identificados.
Em vigor - vigora até esgotar o seu objeto
Validade: 08-02-2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Cooperação para Realização de Estágios Curriculares entre a DGPC e a Faculdade de Letras de Lisboa
Objeto: Acolher alunos do 2º ciclo de estudos da FLUL, para efeitos de realização de estágios de natureza profisssionalizante, por forma a
otimizar e complementar a sua formação académica
Em vigor - 1 ano, renovável automaticamente
Validade: 10-02-2017
_________________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Cooperação entre a DGPC e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Objeto: A DGPC / Museu Nacional de Arqueologia pediu a colaboração da FLUP para implementar um programa de intercâmbio de Jovens,
relacionado com um dos objetivos principais do Projeto EU-LAC- Museums - Museus e Comunidades: Conceitos, Experiências e
Sustentabilidade na Europa, América Latina e Caraíbas.
Em vigor - até 31.08.2020
Validade: 15-02-2017
_________________________________________________________________________________________________________________
Contrato de Cedência e Parceria entre a DGPC e a EGEAC
Objeto: A DGPC acorda em ceder materiais do Arquivo da Arqueologia Portuguesa (designadamente, imagens) e dados do Endovélico,
Sistema de Informação e gestão arqueológica para utilização Exposição e Catálogo "Debaixo dos Nossos Pés - Pavimentos históricos de
Lisboa"
Em vigor - até 15.06.2017
Validade: 17-02-2017

Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Direção Regional de Cultura do Alentejo
Objeto: Reforço de uma área técnica, especializada, fundamental para o melhor aproveitamento possível do ciclo Alentejo 2020 e a
elaboração de projetos de conservação do património classificado afeto à DRCALEN
Em vigor - até 31.12.2017
Validade: 22-02-2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Vila Viçosa, a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a DGPC
Objeto: Estabelecer as vertentes propulsoras e definir os termos e condições de colaboração no âmbito da preparação do dossier final do
processo de candidatura do bem "Vila Viçosa, vila ducal renascentista" a Património Mundial
Em vigor - extingue-se por acordo mútuo
Validade: 27-02-2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal de Peniche
Objeto: Partilha de informação entre a DGPC e CMP sobre o património imóvel classificado, ou em vias de classificação, situado no município
de Peniche.
Em vigor
Validade: 23-02-2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Adenda ao Protocolo de Mecenato
Objeto: Adenda ao Protocolo de Mecenato para colaboração no domínio da arte contemporânea celebrado em 19-02-2014
Em vigor - até 14.03.2022
Validade: 14-03-2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal do Gavião
Objeto: Partilha de informação entre a DGPC e CMG sobre o património imóvel classificado, ou em vias de classificação, situado no
município de Gavião.
Em vigor
Validade: 27-03-2017
_________________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Associação dos Amigos de D. Pedro e D. Inês
Objeto: A colaboração entre a DGPC e a AAPI no quadro das Comemorações dos 650 anos da morte de D. Pedro I
Em vigor - expirando em 31.12. 2017
Validade: 05-04-2017

_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração Institucional Celebração do Centenário das Políticas Públicas de Habitação em Portugal
Objeto: Estabelecer uma cooperação institucional entre as partes signatárias, no âmbito da celebração do Centenário das Políticas Públicas
de Habitação em Portugal 1918-2018, bem como definir os termos dessa colaboração.
Em vigor - expirando em 07. 04.2020
Validade: 07-04-2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo referente à coprodução da Exposição "Museus do Vaticano"
Objeto: Estabelecer as bases de colaboração e apresentação pública conjunta da exposição temporária "Madona. Tesouros dos Museus do
Vaticano" e de outras instituições e proprietários.
Em vigor - até ao encerramento da exposição.
Validade: 12-04-2017
_________________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Mecenato
Objeto: A Fundação constituiu-se como mecenas das intervenções de conservação e valorização de espaços no Palácio Nacional da Ajuda.
Em vigor - até 19.04.2019
Validade: 19-04-2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal de Mealhada
Objeto: Partilha de informação entre a DGPC e CMM sobre o património imóvel classificado, ou em vias de classificação, situado
Em vigor
Validade: 27-04-2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo entre a DGPC, Associação de Turimo de Lisboa e Lismarketing, Informação, Equipamentos e Produtos do Turismo de
Lisboa
Objeto: A DGPC compromete-se a conceder um desconto de 20% nos bilhetes de ingresso nos Museus e Monumentos da sua
responsabilidade que vierem a ser adquiridos pela Lismarketing
Em vigor - até 09-05-2018
Validade: 09-05-2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Cooperação entre a DGPC e a Troia Resort
Objeto: A criação e gestão do Depósito de Bens Arqueológicos, em Troia.
Em vigor - até 09.05.2021
Validade: 10-05-2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre a DGPC, o Município do Sobral de Monte Agraço e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de
Nossa Senhora da Piedade de Santo Quintino
Objeto: Estabelece as formas de colaboração entre a DGPC, o Município do Sobral de Monte Agraço e a Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Santo Quintino, tendo em vista a realização da intervenção de Beneficiação, Conservação e
Restauro da Igreja de Santo Quintino
Em vigor - vigência condicionada à aprovação da respetiva candidatura
Validade: 10-05-2017
_________________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e o Município de Elvas
Objeto: A partilha de informação entre a DGPC eo Município sobre o património cultural imóvel classificado, ou em vias de classificação,
situado no município de Elvas
Em vigor
Validade: 24-05-2017
_________________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e o Município de Vale de Cambra
Objeto: A partilha de informação entre a DGPC e o MVC sobre o património cultural imóvel classificado, ou em vias de classificação, situado
no município de Vale de Cambra
Em vigor
Validade: 24-05-2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a BLUE BOOK - Edição e Comercialização de livros, Lda
Objeto: Estabelecer a cooperação das partes na conceção de duas edições dedicadas ao público infanto-juvenil e sua venda nas lojas da
DGPC em regime de exclusividade.
Em vigor
Validade: 31-05-2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo entre Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, o municípo do Porto, Exército Português, DGPC, Santa Casa da
Misericórdia do Porto e Direção Regional de Cultura do Norte
Objeto: Projeto Rota PORTO LIBERAL que visa a criação de uma Rota do Liberalismo pela cidade do Porto, tendo em atenção a
possibilidade de futuramente ser expandida para a zona Norte.
Em vigor - é válido por 2 anos
Validade: 08-06-2017
_________________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal das Caldas da Rainha
Objeto: Partilha de informação entre a DGPC e a CMCR sobre o património imóvel classificado, ou em vias de classificação, situado no
município das Caldas da Rainha
Em vigor
Validade: 12-06-2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Protocolo entre o Ministro da Cultura e a União das Mutualidades Portuguesas
Objeto: Estabelecer os princípios gerias de colaboração entre o Ministro da Cultura e a UMP, no âmbito do património imóvel, móvel
arquivístico e imaterial, designadamente através das ações e atividades nele previsto
Em vigor - é válido por 2 anos
Validade: 19-06-2017
_________________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração técnico-Científica entre a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e a DGPC
Objeto: Desenvolvimento de atividades de assessoria técnica, de investigação aplicada, relacionados com a savaguarda do património gerido
pela DGPC.
Em vigor - é válido até à execução da prestação de serviços
Validade:20-06-2017
_______________________________________________________________________________________________________________
Memorando de Entendimento entre o Ministro da Cultura da República Portuguesa e o Ministério da Cultura da República da Índia no
Domínio da Cultura
Objeto: Os Signatários incentivarão o diálogo entre instituições e procurarão desenvolver iniciativas com o objetivo de promover a
cooperação, em particular nas áreas das artes visuais e performativas, arquivos, património cultural, literatura e bibliotecas, museus e
festivais.
Em vigor - por um período de 5 anos e será automaticamente renovado por iguais períodos
Validade: 24-06-2017
_______________________________________________________________________________________________________________

Adenda ao Protocolo celebrado entre o MC/DGPC e a FCB, em 25 de Março de 2015
Objeto: Que o Landau de D. Carlos I do Regicídio ficaria alternadamente, três anos em Lisboa, no Museu dos Coches, e três anos, no Museu
das Carruagens da FCB.
Em vigor
Validade: 11-07-2017
_______________________________________________________________________________________________________________

Acordo de colaboração entre a DGPC, a Rádio Notícias - Produção e Publicidade, S.A., a Lusitânia Seguros e o jornalista Manuel
Vilas Boas para a realização do programa de rádio Encontros com o Património - 11ª série (Outubro de 2017/Junho de 2018)
Objeto: Acordo de colaboração com vista à realização do programa de rádio Encontros com o Património (34 programas de Outubro de 2017
a Junho de 2018 e remissão dos mesmos programas de Julho a Agosto de 2018)
Em vigor - até setembro de 2018
Validade: 19-07-2017
_______________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Fundação Serralves
Objeto: Estabelece as formas de cooperação entre a DGPC e a Fundação Serralves, tendo em vista a realização da Exposição intitulada
Joan Miró Materialidade e Metamorfose, a ocorrer na Galeria de Pintura do Rei D. Luís, no Palácio Nacional da Ajuda
Em vigor - até 31 de Janeiro de 2018
Validade: 21-07-2017
_______________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Blue Book - Edição e Comercialização de Livros, Lda
Objeto: Estabelecer a cooperação das partes na concessão de duas edições de livros de orientação do visitante e explicação da visita dos
espaços do Museu Nacional Monográfico de Coimbra
Em vigor
Validade: 26-07-2017
_______________________________________________________________________________________________________________
Depósito de Bens Culturais Móveis - Protocolo de Colaboração
Objeto: Depósito de Bens Culturais Móveis (uma estátua em bronze e um busto de pedra de Oliveira Salazar)
Em vigor- a duração de 5 anos, podendo ser renovado por períodos sucessivos, por mútuo acordo escrito entre as partes
Validade: 07-09-2017
_______________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e o Município de Barrancos
Objeto: Partilha de informação entre a DGPC e a CMB sobre o património cultural imóvel classificado, ou em vias de classificaçõ, situado no
município de Barrancos.
Em vigor
Validade: 12-09-2017
_______________________________________________________________________________________________________________

Contrato N.º 31/DGPC/2017 - Aquisição de serviços de conceção e desenho para realização da exposição "Do Tratado à Obra (17172017) ", no âmbito do Programa das Comemorações do Terceiro Centenário do Lançamento da 1.ª Pedra da Basílica do Palácio
Nacional de Mafra
Objeto: Serviços de conceção e desenho para realização da exposição "Do Tratado à Obra (1717-2017)", no âmbito do Programa das
Comemorações do Terceiro Centenário do Lançamento da 1.ª Pedra da Basílica do Palácio Nacional de Mafra
Em vigor
Validade: 14-09-2017
_______________________________________________________________________________________________________________

Protocolo entre a DGPC e a Universidade do Minho
Objeto: otimização dos dados de registo arqueológico, recolhidos pela DGPC e a sua propriedade, com vista à sistematização e interpretação
d informação e à elaboração dos relatórios arqueológicos respetivos
Em curso - vigora por um período de 3 anos, renovendo-se automaticamente por períodos de um ano
Validade:06-01-2016
_______________________________________________________________________________________________________________
Protocolo - Publicação dos resultados dos trabalhos arqueológicos realizados na Rua Vítor Córdon, n.os 29 a 33 e Rua do Ferragial,
nºs 6 a 10 – Lisboa
Objeto: A publicação dos resultados científicos da intervenção arqueológica realizada no imóvel sito na Rua Vítor Córdon, n.os 29 a 33 e Rua
do Ferragial, nºs 6 a 10 A
Em curso - vigora pelo prazo de 5 anos e extingue-se com a publicação dos resultados
Validade: 08-01-2016
_______________________________________________________________________________________________________________

Protocolo entre a Imprensa Nacional - Casa da Moeda, SA e a DGPC
Objeto: Estabelecer e promover a cooperação entre as partes na certificação e reconhecimento histórico, arqueológico ou artístico dos
artefactos de ourivesaria de interesse especial
Em curso - vigora pelo período de 1 ano, renovável automaticamente por iguais e sucessivos períodos
Validade: 12-01-2016
_______________________________________________________________________________________________________________
Contrato entre a DGPC e a Academia Nacional das Belas-Artes para efeito de Exposição Temporária
Objeto: Concretização da Exposição temporária designada por "Belas Artes da Academia. Uma Coleção Desconhecida", na Galeria de
Pintura do Rei D. Luís, Palácio Nacional da Ajuda
Em curso - vigora pelo período de 1 ano, renovável automaticamente por iguais e sucessivos períodos
Validade: 13-01-2016
_______________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e a DGPC para a realização de Estágio
Curricular
Objeto: Regular e definir os direitos e obrigações dos vários outorgantes no que respeita à realização de um estágio do Curso de Mestrado
em Arquitetura Paisagista
Concluído em 29-07-2016
Validade:14-01-2016
_______________________________________________________________________________________________________________

Protocolo entre a DGPC e a Câmara Municipal de Constância
Objeto: A partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação situado no município de Constância
Concluído em 31-03-2016
Validade: 22-01-2016
_______________________________________________________________________________________________________________
Memorandum de Entendimento entre el Gobierno de Portugal y la Junta de Extremadura en el Reino de España para la Organización
de la Itinerancia desde el Museo Nacional de Arte Romano de Merida al Museo Arqueológico Nacional de Lisboa de la exposición
"Lusitania romana. Origen de dos pueblos/Lusitânia Romana.Origem de dois povos"
Objeto: Es acordar la organización de la itinerancia desde el Museo Nacional de Arte Romano de Márida al Museo Nacional de Arqueología
de Lisboa
Concluído
Validade: 25-01-2016
_______________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Cooperação entre a DGPC e a Câmara Municipal de Alpiarça
Objeto: A partilha de informação entre a DGPC e a CM de Alpiarça sobre o património cultural imóvel classificado, ou em vias de
classificação, situado no município de Alpiarça
Em curso
Validade: 27-01-2016
_______________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Cooperação - Intervenção de natureza estrutural para evitar derrocadas nas encostas do Castelo de Palmela
Objeto: Definir os termos de atuação das partes, com vista à contribuição técnica e financeira, tendo como fim a Operação de Intervenção de
Natureza Estrutural para evitar derrocadas nas encostas do Castelo de Palmela
Em curso - cessa com a conclusão da obra
Validade: 28-01-2016
_______________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Cooperação entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a DGPC
Objeto: Cooperação institucional através da materialização de iniciativas diversas que contribuam para a valorização cultural, turística e social
do Convento de Cristo e dos municípios desta região
Em curso - duração de 1 ano, sendo automaticamente renovado por iguais e sucessivos períodos
Validade: 12-02-2016
_______________________________________________________________________________________________________________
Aditamento ao Protocolo Celebrado entre a DGPC e o Instituto da Habitação e da Reabiltação Urbana, I.P. e a Direção-Geral do
Tesouro e das Finanças (assinado em 29 de junho de 2015)
Objeto: Termos e condições do depósito do acervo de arquivos documentais próprios do IHRU, I.P., relativos aos imóveis de que é
proprietário, nas instalações do Sistema de Informação para o Património
ver protocolo 29 de junho de 2015
Validade:19-02-2016
_______________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa, a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a DGPC relativo à
elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Centros Histórico de Vila Viçosa
Validade: 26.02.2016
_______________________________________________________________________________________________________________
Protocolo entre a Imprensa Nacional - Casa da Moeda e a DGPC
Objeto: Estabelecer e promover a cooperação entre as partes, no âmbito do Projeto de valorização das áreas norte e poente do Palácio
Nacional da Ajuda - Instalação da exposição permanente das Joias da Coroa, da responsabilidade da DGPC.
Em curso - vigora pelo período de 1 ano, renovável automaticamente por iguais e sucessivos períodos
Validade: 01-03-2016
_______________________________________________________________________________________________________________
Protocolo Intervenção de Natureza Estrutural para evitar decorradas nas encostas do Forte de S.Filipe
Objeto: Definir os termos de atuação das partes, com vista à contribuição técnica e financeira, tendo como fim a Operação de Intervenção na
Encosta do Forte de S. Filipe em Setúbal
Em curso - cessa com a conclusão da candidatura
Validade: 02-03-2016
_______________________________________________________________________________________________________________
Protocolo entre a Imprensa Nacional - Casa da Moeda, SA
Objeto: Acordo de revogação da loja sita no Museu Nacional de Etnologia
Concluído em 30-04-2016
Validade: 03-03-2016
_______________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Cooperação entre a Direção-Geral do Património Cultural e o Instituto Politécnico de Tomar
Objeto: A criação da Reserva Arqueológica do IPT
Em curso - tem a duração de 4 anos renováveis por iguais períodos
Validade: 04-03-2016
_______________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC/Museu Nacional de Arqueologia e a Câmara Municipal de Loulé
Objeto: Colaboração para a realização de uma exposição intitulada "Loulé - Território, Memória e Identidade"
Em curso - até 31 de Junho de 2017
Validade: 08-03-2016
_______________________________________________________________________________________________________________
Protocolo para a Formação em Contexto de Trabalho entre a DGPC e o Centro Europeu de Estudos Superiores de Comunicação
Empresarial
Objeto: Estabelecer as formas de cooperação entre os dois outorgantes, as quais visam a organização e implementação da formação em
contexto de trabalho a desenvolver pelos alunos do Curso Técnico em Gestão Turística e Eventos Culturais
Em curso - válido por um período de 3 anos
Validade: 15-04-2016
__________________________________________________________________________________________________________

Contrato de cedência e parceria entre a DGPC e a Câmara Municipal de Lisboa
Objeto: A DGPC acorda em ceder materiais do Arquivo da Arqueologia Portuguesa e dados do Endovélico para a exposição/colóquio
"Quarteirão dos Lagares: da Mouraria à Vila Nova"
Concluído em 14-07-2016
Validade: 27-04-2016
__________________________________________________________________________________________________________
Contrato de cedência temporária de bens culturais móveis entre a DGPC e a Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. e o Museo
Arqueológico Nacional, Madrid, para a apresentação no Museo Arqueológico Nacional da exposição intitulada "Lusitânia Romana.Origem de
dois povos/Lusitania romana. Origen de dos pueblos"
Objeto: Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A., Museo Arqueológico Nacional, Madrid
A entidade emprestadora acorda em ceder
temporariamente os bens culturais identificados em anexo, que se destinam a figurar na exposição "Lusitania Romana.Origem de dois
povos/Lusitania romana. Origen de dos pueblos"
Concluído em 16-06-2016
Validade: 01-05-2016
__________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de estágio entre a DGPC e o Agrupamento de Escolas Fernando Namora
Objeto: Estabelecer as atividades a desenvolver pelos alunos-formandos durante o estágio do curso de Técnico de Secretariado
Em curso - válido por um período de 3 anos
Validade: 10-05-2016
__________________________________________________________________________________________________________

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, El Ministro de Cultura de Portugal y la
Diputación Provincial de León através del Instituto Leonés de Cultura para la organización e itinerancia de la Exposición Temporal
"De La Fotografía al Azulejo. Pueblo, Monumentos y Paisages de Portugal en la Primera Mitad del siglo XX" que tendrá como sede el
Museo Provincial de Etnografía de León y el Museo Nacional de Antropología, y el Programa de Actividades y Difusión
Objeto: Fixar as obrigações das partes para a organização e itinerância da exposição temporária " Da Fotografia ao Azulejo. Povo,
Monumentos e Paisagens na primeira metade do século XX"
Concluído em 31-01-2017
Validade: 19-05-2016
__________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Santa Casa da Misericórdia do Porto
Objeto: Estabelecer as bases de colaboração entre a DGPC e a Santa Casa da Misericórdia do Porto, nomeadamente no âmbito do
património cultural móvel e da museologia
Em curso - 2 anos, renovável automaticamente por iguais períodos
Validade: 20-05-2016
__________________________________________________________________________________________________________
Cedência temporária de bens culturais móveis entre a DGPC e o Museu da Misericórdia do Porto
Objeto: A DGPC/Museu Nacional Machado de Castro acorda em ceder temporariamente a peça listada em anexo que sedestina a figurar na
exposição temporária, a ter lugar no MMIPO
Concluído em 20-07-2017
Validade: 20-05-2016
__________________________________________________________________________________________________________

Protocolo entre a DGPC e o Cabido da Sé Metropolitana Patriacal de Lisboa
Objeto: Promover a implementação do Programa de Ação da Operação "Recuperação e Valorização da Sé Patriacal de Lisboa"
Em curso - 3 anos, renovável automaticamente por períodos de um ano
Validade: 25-05-2016
__________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara de Oeiras
Objeto: Partilha de informação entre a DGPC e a CMO sobre o património imóvel classificado, ou em vias de classificação
Em vigor
Validade: 30-06-2016
__________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre o Ministro da Cultura e a União das Misericórdias Portuguesas
Objeto: Princípios gerais de colaboração entre os serviços e organismos tutelados pelo Ministro da Cultura e a UMP, no âmbito do património
imóvel, móvel, arquivístico e imaterial, designadamente através do desenvolvimento das ações e atividade nele previstas
Em vigor - 2 anos, podendo ser revogados por iniciativa de qualquer uma das Partes

Validade: 12-07-2016
__________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz, a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a DGPC
relativo à elaboração do plano de promenor de salvaguarda de Monsaraz
Objeto: Estabelece a forma de colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz, a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a
DGPC relativo à elaboração do do plano de pormenor de salvaguarda de Monsaraz
Em vigor - manter-se-á vigente até à elaboração da proposta final de plano
Validade: 13-07-2016
__________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a Infraestruturas de Portugal, S.A. e a DGPC
Objeto: Estabelecer os termos de colaboração, visando a realização de um adequado inventário, levantamento documental e divulgação do
património imóvel integrado e móvel integrado, detido pela Infraestruturas de Portugal, S.A.
Em vigor - 3 anos, renovável automaticamente por iguais períodos de tempo
Validade: 13-07-2016
__________________________________________________________________________________________________________
Protocolo entre a DGPC, o Município de Lisboa e a Associação Turismo de Lisboa – Visitors and Convention Bureau
Objeto: Regular as relações entre as partes relativamente à intervenção de "Valorização das Áreas Poente e Norte do Palácio Nacional da
Ajuda para Instalação da Exposição Permanente das Joias da Coroa e dos Tesouros de Ourivesaria da Casa Real e à sua gestão científica e
gestão operacional e turístico -cultural"
Em vigor - 20 anos, renovável automaticamente por períodos sucessivos de um ano
Validade: 14-07-2016
__________________________________________________________________________________________________________

Adenda ao Protocolo entre a DGPC e o Cabido da Sé Metropolitana Patriacal de Lisboa, celebrado em 25 de Maio de 2016
Objeto: Operação "Recuperação e Valorização da Sé Patriarcal de Lisboa"
Em curso - 3 anos, renovável automaticamente por períodos de um ano
Validade: 19-07-2016
__________________________________________________________________________________________________________
DGPC/Museu Nacional de Arqueologia e Foco Lunar, LDA
Objeto: Cedência de espaços para a realização de atividades culturais
Em vigor - 1 ano, renovável por igual período por acordo entre as partes
Validade: 27-07-2016
__________________________________________________________________________________________________________
Memorando de Entendimento entre Turismo de Portugal, I.P., a DGPC, a Direção Regional de Cultura do Alentejo e o Município de
Elvas
Objeto: Termos de colaboração no âmbito do processo de atribuição do direito de superfície do Convento de São Paulo e sua subsequente
requalificação
Em vigor - enquanto perdurar as obrigações para as Partes
Validade: 03-08-2016
__________________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Cooperação entre a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da universidade Nova de Lisboa e a DGPC
Objeto: A FCSH/UNL e a DGPC, através do Mosteiro da Batalha comprometem-se a desenvolver e a aprofundar mutuamente a cooperação
científica, a investigação e a formação académica através dos respetivos departamentos integrados e centros de investigação
Em vigor - duração indefinida
Validade: 03-08-2016
__________________________________________________________________________________________________________
Acordo de Coedição entre a Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A. e a DGPC/Panteão Nacional
Objeto: Coedição das Obras "Almeida Garrett (1799-1854) - O Homem e a Obra" e "Humberto Delgado (1906-1965) - Coragem,
Determinação, Reconhecimento"
Em vigor - 3 anos, renovável automaticamente por períodos sucessivos de um ano
Validade: 04-08-2016
__________________________________________________________________________________________________________
Contrato nº38/DGPC/2016 - "Novo Museu dos Coches - fornecimento e instalação de equipamentos expositivos"
Objeto: Execução de trabalhos relativos ao "Novo Museu dos Coches - fornecimento e instalação de equipamentos expositivos"
Em vigor
Validade: 02-09-2016
__________________________________________________________________________________________________________

Aditamento ao Protocolo de Colaboração entre entre a DGPC e a Fundação Calouste Gulbenkian para Edição do n.34 da Revista
Monumentos
Objeto: A edição do n.34 da Revista Monumentos em formato digital e em papel
Concluído
Validade: 08-09-2016
__________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e o Município do Bombarral
Objeto: A partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação da área do concelho do Bombarral
Em vigor - 1 ano, renovando-se automaticamente
Validade: 23-09-2016
__________________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e o Município da Batalha
Objeto: A articulação de esforços e vontades de ambos os organismos para a realização de atividades de índole cultural e artístico no
Mosteiro de Santa Maria da Vitória e espaços contíguos ao monumento
Em vigor - 1 ano, sendo automaticamente renovado por igual período
Validade: 11-10-2016
__________________________________________________________________________________________________________

Protocolo entre CP - Comboios de Portugal, E.P.E. e DGPC
Objeto: Regula as condições específicas atribuídas pela DGPC aos clientes da CP
Em vigor - 1 ano, sendo automaticamente renovado por igual período
Validade: 12-10-2016
_______________________________________________________________________________________________________
Protocolo entre CP - Comboios de Portugal, E.P.E., DGPC e Fundação Museu Nacional Ferroviário
Objeto: Definição dos termos e condições de uma parceria comercial, mediante a qual as partes outorgantes disponibilizarão aos
participantes uma oferta de programas combinados
Em vigor - 1 ano, sendo automaticamente renovado por igual período
Validade: 12-10-2016
_______________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração no âmbito do Projeto de Tratamento Arquivístico, Digitalização de Espólios Fotográficos Da Casa
Fotográfica Baptista e Vasques e do Arquivo Fotográfico do Secretariado Nacional de Informação
Objeto: Tratamento arquivístico e digitalização de espólios fotográficos da "Casa Fotográfica Baptista e Vasques" e "Arquivo Fotográfico do
Secretariado Nacional de Informação"
Em vigor - 1 ano, sendo automaticamente renovado por igual período
Validade: 18-10-2016
_______________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre a DGPC e o Município de Abrantes para Implementação de Operação de Valorização da Igreja de
São Vicente
Objeto: Implementação e desenvolvimento de ações de conservação, restauro e recuperação que promovam a fruição pública da Igreja de
São Vicente, através da implementação de diversas obras de beneficiação e valorização
Em vigor - até 31-12-2020
Validade: 31-10-2016
_______________________________________________________________________________________________________
Protocolo entre a DGPC e a Ordem dos Arquitetos para Ações de Cooperação na área do Património Cultural
Objeto: Formas de cooperação tendo em vista a realização da Exposição intitulada A Real Obra de Mafra - do Tratado à Obra no Palácio
Nacional de Mafra e a sua itinerância na Baviera
Em vigor - até à realização dos eventos previstos
Validade: 11-10-2016
_______________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Mecenato entre a DGPC e a Fundação Millennium BCP
Objeto: A Fundação Millennium BCP constitui-se como mecenas das intervenções de valorização de espaços no Palácio Nacional de Mafra,
no âmbito da comemoração do Terceiro Centenário
Em vigor - 2 anos, sendo automaticamente renovado por igual período
Validade:12-10-2016
_______________________________________________________________________________________________________

Depósito de Bens Culturais Móveis entre a DGPC e o Município de Condeixa-a-Nova
Objeto: A DGPC procede ao depósito no Centro de Interpretação Portugal Romano em Sicó de peças que integram a coleção do Museu
Monográfico de Conimbriga
Em vigor - 3 anos
Validade: 03-11-2016
_______________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Cooperação entre a DGPC e a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental
Objeto: Desenvolvimento de projetos conjuntos em domínios em que existem valências adequadas, bem como na realização de ações de
formação, conferências, colóquios e seminários
Em vigor - duração indeterminada
Validade: 15-11-2016
_______________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Cooperação entre a DGPC e a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários
Objeto: Estabelecer a Cooperação Ativa entre as Entidades Envolvidas
Em vigor - 1 ano, sendo automaticamente renovado por igual período
Validade: 22-11-2016
_______________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Acordo entre a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e DGPC
Objeto: Estabelecer as condições em que a aluna do curso de Mestrado em Arquelogia frequentará um estágio na DGPC
Concluído em 30-05-2017
Validade: 27-11-2016
_______________________________________________________________________________________________________
Protocolo entre Irmandade dos Clérigos e Direção-Geral do Património Cultural
Objeto: Criação de um voucher conjunto Clérigos-Soares dos Reis
Em vigor - 1 ano, sendo automaticamente renovado por igual período
Validade: 12-12-2016
_______________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Associação World Monuments Fund - Portugal
Objeto: Condição de colaboração para a realização de obras de conservação e restauro na Igreja do Mosteiro dos Jerónimos
Em vigor - até à conclusão da obra (previsão 2022)
Validade: 14-12-2016
_______________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Acordo entre a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e DGPC
Objeto: Estabelecer as condições em que a aluna do curso de Mestrado em Arquelogia frequentará um estágio na DGPC
Concluído em 30-05-2017
Validade: 15-12-2016
_______________________________________________________________________________________________________
Acordo de Revogação da DGPC e Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P
Objeto: A DGPC e o IHRU acordam em revogar o Protocolo celebrado em 29 de junho de 2015
Em vigor
Validade: 10-11-2015
_______________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC (Palácio Nacional de Mafra) e a Associação de Jardins-Escolas João de Deus
Objeto: Cooperação para o desenvolvimento de ateliers, lançamento de livro de contos, organização de uma exposição
Concluído
Validade: 06-10-2015
_______________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC (Panteão Nacional) e a Associação de Jardins-Escolas João de Deus
Objeto: Cooperação para o desenvolvimento de ateliers, lançamento de livro de contos, organização de uma exposição
Concluído
Validade: 06-10-2015
_______________________________________________________________________________________________________

Protocolo entre a DGPC e a Direção Regional de Cultura do Norte
Objeto: Os Outorgantes comprometem-se a assumir, em partes iguais, os encargos decorrentes da transação judicial efetuadas no âmbito do
processo judicial n.º 653/10.BEBRG
Em vigor - até à boa concretização do objeto
Validade: 14-10-2015
______________________________________________________________________________________________________
Proposta de Projeto de Protocolo de Colaboração entre a DGPC e o Município de Abrantes
Objeto: Implementação e desenvolvimento de ações, projetos e atividades que promovam o estudo, a conservaçõ, a divulgação e a fruição
dos imóveis designados por Igreja de São Vicente, Fortaleza de Abrantes, a Igreja de Santa Maria e a Igreja de São João Batista
Em vigor
Validade: 22-01-2015
_____________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC, a Câmara Municipal de Monchique e a Direção Regional de Cultura do Algarve no âmbito
da atualização do inventário e do Atlas do Património Classificado
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação, situado no município de Monchique
Em vigor
___________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre a Empresa de Desenvolvimento do Alqueva, S.A:, a DGPC e Marinha
Objeto: Estabelecer os termos e as condições de cedência temporária da Torre Ôca no àmbito da exposição "Alqueva, vinte anos de obra,
duzentos milénios de história"
Em vigor - vigora até esgotar o seu objeto
Validade: 11-09-2015
________________________________________________________________________________________________
Acordo de Parceria entre a DGPC e a Caleidoscópio -Edição e Artes Gráficas, S.A.
Objeto: Caleidoscópio -Edição e Artes Gráficas, S.A.
Em vigor - 3 anos, renovável automaticamente por iguais períodos
Validade: 11-11-2015
__________________________________________________________________________________________________
Protocolo entre a DGPC, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças
Objeto: Regular os termos e condições do depósito do acervo do IHRU nas instalações do SIPA
Em vigor - 3 anos, automaticamente renovável por iguais períodos
Validade: 10-11-2015
___________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal de Cadaval no âmbito da atualização do inventário e do Atlas do
Património
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação, situado no município de Cadaval
Em vigor
Validade: 17-07-2015

___________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a DGPC
Objeto: Concretizar os termos da parceria entre a SPEA e a DGPC para a produção de conteúdos para o sítio de internet do Projeto LIFE
Berlengas (www.berlengas.eu).
Em vigor - 1 ano, renovável automaticamente por iguais períodos
Validade: 28-09-2015
___________________________________________________________________________________________________
Protocolo entre a DGPC, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças
Objeto: Abrange toda a documentação do IHRU que constitui o acervo dos seus arquivos documetais próprios, existentes nas instalações do
SIPA
Em vigor - por um período de 3 anos, automaticamente renovável por iguais períodos
Validade- 01-06-2015
___________________________________________________________________________________________________
Acordo de Parceria entre a Direção Geral do Património Cultural/Convento de Cristo e a Canto Firme de Tomar - Associação Cultural
Objeto: O enquadramento geral do desenvolvimento de projetos culturais e educativos pelo Canto de Firme no Convento de Cristo
Em vigor
Validade: 07-01-2015
___________________________________________________________________________________________________

Protoloco de Colaboração a DGPC e a Fundação Calouste Gulbenkian
Objeto: A edição digital do número 34 da revista Monumentos
Concluído
Validade: 16-12-2015
___________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal da Moita
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação, situado no município da Moita.
Em vigor
___________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal de Alcobaça
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação, situado no município de Alcobaça.
Em vigor - até ao encerramento da exposição.
Validade: 23-11-2015
___________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Acordo entre o ISCSP e a DGPC para a realização de Estágio Curricular
Objeto: Regular e definir a realização do estágio de Inês Balixa
Concluído
Validade: 02-03-2015
___________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre o Município da Golegã e a DGPC no âmbito do Museu do Cavalo
Objeto: O MNA e o MNC dispõem-se a considerar as solicitações que lhes sejam apresentadas pelo Museu do Cavalo.
Em vigor
Validade:14-11-2015
___________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal da Azambuja
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação, situado no município da Azambuja
Em vigor
Validade: 15-12-2015
___________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a TEMPUS INTERNACIONAL, para divulgação e promoção do "Longines Património
Mundial"
Objeto: Promoção e Divulgação de uma edição exclusiva, limitada e numerada de um relógio da marca Longines, "Longines - A Nossa
História"
Concluído
Validade: 02-11-2015
___________________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal de Sardoal
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação, situado no município do Sardoal
Em vigor
Validade: 16-12-2015
____________________________________________________________________________________________
Mandate - Direçao Geral do Patrimonio Cultural/Museu Nacional de Arqueologia and Seminário de Literatura Infantil y Juvenil
Objeto: Implementation of the agreement entitled "Poetry Wanders the Streets" with the Education Audiovisual and Culture Executive Agency
Concluído
Validade: 05-10-2015
__________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a Direção Geral do Património Cultural e a Câmara Municipal de Rio Maior
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação, situado no município de Rio Maior
Em vigor
Validade: 13-11-2015
__________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Associação Monuments Fund - Portugal
Objeto: Execução da Fase E1 do Plano de Conservação e Restauro das Abóbadas da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos
Em vigor
Validade: 14-05-2015
__________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre a Universidade de Aveiro e a DGPC
Objeto: Estabelecer as bases de cooperação entre a Universidade de Aveiro e o Mosteiro da Batalha, em domínios de interesse mútuo
Em vigor
Validade: 06-05-2015
__________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal da Nazaré
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação, situado no município da Nazaré
Em vigor
Validade: 16-04-2015
__________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação, situado no município de Salvaterra
de Magos
Em vigor
Validade: 16-04-2015
_________________________________________________________________________________________
Acordo de Evento no Museu da Eletricidade
Objeto: Sessão de apresentação do Programa das Jornadas Europeias do Património 2015 - Património Industrial e Técnico
Concluído
Validade: 07-09-2015
_________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre a DGPC, a Direção Regional de Cultura do Alentejo e o Município de Castelo de Vide
Objeto: Estabelecer os termos e condições de colaboração entre a DGPC, a DRCALEN e o MCV relativamente à concretização do porjeto
museológico "Casa da Cidadania Salgueiro Maia"
Em vigor - por um período de 10 anos e será automaticamente renovado por iguais períodos
Validade: 22-04-2015
_________________________________________________________________________________________
Protocolo de Cooperação entre a DGPC/Palácio Nacional de Mafra, a Universidade de Évora e a Companhia das Índias - Núcleo de
História Ibérica e Colonial na Época Moderna da Universidade Federal Fluminense
Objeto: Estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre as instituições signatárias
Em vigor - tem a duração de um ano, automaticamente renovável por iguais períodos
Validade: 23-01-2015
_________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal da Chamusca
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação, situado no município da Chamusca
Em vigor
Validade: 16-09-2015
_________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a TEMPUS INTERNACIONAL, para divulgação e promoção do "Tissot Torre de Belém"
Objeto: Promoção e Divulgação de uma edição exclusiva, limitada e numerada de um relógio da marca Tissot, "Tissot Torre de Belém"
Concluído
Validade: 07-09-2015
_________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre MM - Gestão Partilhada, E.P.E. e a DGPC
Objeto: Estabelecer os termos de colaboração entre a MM e a DGPC, visando a realização de uma adequada inventariação, catalogação,
levantamento documental e divulgação sobre o Património Industrial do Primeiro Outorgante.
Em vigor - até 08-08-2018
Validade: 18-08-2015
_________________________________________________________________________________________
Protocolo entre a Câmara Municipal de Torres Novas e a DGPC para a criação da Reserva Arqueológica Municipal de Torres Novas
Objeto: A criação e a gestão da Reserva Arqueológica Municipal de Torres Novas, a qual ficará diretamente associada ao Museu Municipal
Carlos Reis
Em vigor- até 26.09.2019, renovado por iguais períodos
Validade: 26-09-2015
_________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação, situado no município de Vila Nova
da Barquinha
Em vigor
Validade: 12-08-2015
_________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e Coca-Cola Iberian Partners em Portugal
Objeto: Levar a efeito uma ação conjunta e integrada para a valorização, promoção e revitalização da Torre de Belém, tendo emvista,
designadamente, o aumento de interesse e do número dos seus visitantes
Concluído
Validade: 24-07-2015
_________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração Institucional entre a Direção-Geral da Educação, a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, o
Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, a DGPC, a Direção-Geral das Artes, o Instituto de Cinema e do
Audiovisual, I.P. e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
Objeto: Estabelecer colaboração institucional entre a DGE, a DGEEC, o GEPAC,a DGPC, a DGARTES , o ICA e a DGLAB, com o objetivo de
concretizar e garantir a operacionalização e o funcionamento do Portal das Experiências Culturais.
Em vigor
Validade: 29-09-2015
_________________________________________________________________________________________

Protocolo de Colaboração entre a DGPC e o Município de Sobral de Monte Agraço
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação do concelho de Sobral de Monte
Agraço
Em vigor
Validade: 08-06-2015
_________________________________________________________________________________________
Memorandum of Understanding between the Fine Arts Department, the Kingdom of Thailand and the Directorate General for Cultural
Heritage, Portugal on Cooperation in the fields of Protection and Enhancement of Cultural Heritage and Museum Policies
Objeto: Fine Arts Department, the Kingdom of Thailand
Em vigor
Validade: 13-03-2015
_________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e a Câmara Municipal de Alcanena
Objeto: Partilha de informação sobre o património cultural imóvel classificado e em vias de classificação do concelho de Alcanena
Em vigor
Validade: 21-05-2015
_________________________________________________________________________________________

Auto de Entrega - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, I. P. e a Direção-Geral do Património Cultural
Objeto: Transferência para a DGPC dos identificados bens móveis, equipamentos, contratos, protocolos, acervos e licenças do SIPA
42.
Validade: 01-07-2015
_________________________________________________________________________________________
Protocolo de Colaboração entre a DGPC e o Município de Condeixa-a-Nova
Objeto: Concretização da 2ª fase do desenvolvimento infraestrutural do Programa Museológico de Conìmbriga
Em vigor - duração de um a ano, automaticamente renovado por igual período
Validade: 09-06-2015
_________________________________________________________________________________________
Protocolo entre o Secretário de Estado da Cultura, e DGPC e Fundação Casa de Bragança
Objeto: A SEC-DGPC cede à FCB (Museu de Carruagens), a título de comodato gratuito, pelo prazo de vinte anos, as Carruagens dos
séculos XVII a XX, constantes da lista anexa
Em vigor - até 2035
_________________________________________________________________________________________

