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Objetivos: 
Conhecer diferentes formatos de recursos digitais. 
Saber que ferramentas usar para o que queremos comunicar. 
Entender as diferenças entre o propósito, duração e estrutura dos recursos. 
Identificar as vantagens de trabalhar para o formato digital e saber explorar eficazmente as 
potencialidades que o mesmo permite. 
Conceber uma estrutura de guião para uma produção digital.

Tópicos programáticos:
Recursos digitais: o que existe, como se pensa, como se faz. 
Mapa de possibilidades: tutoriais, guias de exploração, diferentes formatos de vídeo. 
Como e o que queremos comunicar: da ideia à concretização. 
Diferentes possibilidades de criação de imagem (vídeo) e captação sonora. 
Exemplos do que podemos fazer no formato digital e que não poderíamos fazer 
presencialmente. 
Produção e preparação: o que temos que ter em conta. 
Como estruturar e escrever um guião para um recurso digital.

1ª Edição: 28 e 30 de  setembro de 2021 
2ª Edição:  6 e 8 de outubro de 2021
Destinatários: Profissionais de Museus, preferencialmente da Rede Portuguesa de Museus
Horário das 2 Edições: 9h30 às 13h00       Duração de cada Edição: 6 horas 
Valor da inscrição: Gratuita
Data limite de pré-inscrição:  10 de  setembro de 2021 (confirmação até 17 de setembro)
Número máximo de participantes:  20 em cada Edição
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online 

Objetivos: 
Experimentar um conjunto de estratégias eficazes na captação da atenção e da intervenção dos 
participantes das atividades educativas realizadas em tempo real, mas online. 
Ter domínio técnico da plataforma digital utilizada para potenciar as possibilidades lúdicas e criativas das 
propostas.
Aproximar a relação entre mediador, recurso patrimonial e grupo participante apesar de ser uma situação 
não presencial.

Tópicos programáticos:
A sala de espera: propostas de imaginar enquanto esperamos,
A experiência física do pequeno écran: noções de luminosidade e enquadramento. O corpo, o gesto, o todo e 
o detalhe. Fundos ou backgrounds
Aspetos do som: voz e música
Formas de criar grupos dentro da galeria de imagens,
O quadro branco: escrita e desenho,
Apresentação e relação entre objetos, livros e imagens, 
Trabalho de pequeno grupo: salas simultâneas,
Gravar recursos do momento,
Aplicação de ferramentas lúdicas por cada participante.

1ª Edição: 18, 20 e 22 de  outubro de 2021 
2ª Edição:  8, 10 e 12 de novembro de 2021
Destinatários: Profissionais de Museus, preferencialmente da Rede Portuguesa de Museus
Horário das 2 Edições:  10h00 às 12h00 / Duração de cada Edição: 6 horas 
Valor da inscrição: Gratuita
Data limite de pré-inscrição:   10 de  setembro de 2021 (confirmação até 17 de setembro) 
Número máximo de participantes:  20 em cada Edição
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Formadores: 
Inês Bettencourt 
da Câmara e 
Vânia Carvalho

Parcerias 
estratégicas 
nos museus 

RPM

Formação 
2021

Rede Portuguesa
de Museus

Coordenador: 
Joaquim 
Jorge Cursos 

RPM

Objetivos: 
Missão e Visão como orientadores da ação
Quadro Plurianual de financiamento Europeu: objetivos e enquadramento.
Porquê um plano de parcerias estratégicas?
Desenhar um plano de ação de parcerias estratégicas.
Metodologias de trabalho colaborativas.
Gestão administrativa e financeira.
Avaliação do plano.

Tópicos programáticos:
Identificar potenciais parceiros
Desenhar um plano de ação de parcerias estratégicas.
Identificar fontes de informação  (agências e autoridades de gestão)
Identificar linhas de financiamento
Interpretar avisos de abertura de candidaturas
Preencher formulários de candidatura
Identificar e selecionar metodologias de avaliação

Local: Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa
Data: 14 a 17 de  setembro de 2021
Destinatários: Profissionais de Museus, preferencialmente da Rede Portuguesa de Museus
Horário: 09h30-12h30 / 14h30-17h30  Duração: 24 horas | 4 dias
Valor da inscrição: 150€ I 80€ para profissionais de museus da RPM
Data limite de pré-inscrição:  01 de setembro de 2021  (confirmação a 7 de setembro )
Número máximo de participantes: 20 
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Formadores: 
Gabriela Carvalho 
Joana Amaral 
Mathias Tissot
Paula Monteiro

Coordenadora: 
Gabriela 
Carvalho
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de Museus

Reservas
Aspetos práticos de 

gestão e manutenção

Cursos 

RPM

Objetivos: 
Refletir sobre os vários modelos de reserva
Estabelecer critérios de organização de reservas
Avaliar a adequação da reserva ao acervo
Compreender e prever aspetos práticos de utilização da reserva
Compreender a importância de uma reserva funcional na gestão do acervo
Identificar e caracterizar os materiais de acondicionamento e sistemas de armazenamento 
Definir e implementar metodologias de marcação de bens culturais 
Planear ações de limpeza e manutenção de reserva 
Compreender a importância da monitorização das condições de reserva

Tópicos programáticos:
Modelos de reserva e critérios de organização
Marcação de números de inventário 
Manuseamento e circulação interna 
Técnicas e materiais para embalagem em reserva
Manutenção de coleções em reserva 
Aspetos práticos da monitorização das condições de reserva

Local: Museu Nacional Machado de Castro, Coimbra
Data: 12 a 15 de  outubro de 2021
Destinatários: Profissionais de Museus, preferencialmente da Rede Portuguesa de Museus
Horário: 09h30-12h30 / 14h30-17h30  Duração: 24 horas | 4 dias
Valor da inscrição: 150€ I 80€ para profissionais de museus da RPM
Data limite de pré-inscrição:  10 de setembro de 2021  (confirmação a 17 de setembro )
Número máximo de participantes: 20 


