
 

 

NOTA DE IMPRENSA 

DGPC abre novo concurso ao ProMuseus - Programa 

de apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus 

 

Foi hoje, 10 de março, publicado em Diário da República o aviso de abertura do novo 

concurso ProMuseus - Programa de apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus, 

promovido pelo Ministério da Cultura, através da Direção-Geral do Património Cultural 

(DGPC).  

Com uma dotação orçamental global de 1 milhão de euros para 2023, este programa 

tem por objetivo incentivar a qualificação dos museus portugueses, contribuir para a 

preservação do património cultural e melhorar a prestação de serviços ao público. 

Nesta edição de 2023, o ProMuseus tem as seguintes áreas preferenciais de apoio: 

“Estudo, investigação e exposições”; “Inventário, documentação e digitalização de 

coleções”; “Acessibilidade e inclusão”; “Capacitação de equipas”; e “Parcerias”.  

Destaca-se neste novo concurso a introdução de critérios que procuram incentivar a 

apresentação de projetos em “Parceria” e assim estimular o trabalho em rede e a 

articulação entre Museus RPM e, ao nível das áreas das áreas de apoio,  salienta-se a 

introdução da área "Capacitação de Equipas", com o objetivo de criar oportunidades à 

apresentação de projetos de formação à medida e estimular o intercâmbio entre 

profissionais que pretendam especialização em diferentes áreas funcionais do trabalho 

em museu, através da participação em programas de estágio ou aprendizagem não 

formal entre pares em instituições do setor. 

Para além destas, existem muitas outras áreas nas quais os museus podem candidatar 

projetos, como por exemplo, “Conservação e segurança”; “Reservas”; “Divulgação”; 

“Mediação e educação”; “Capacitação de equipas”; e “Internacionalização”.  



O concurso é dirigido a todos os museus que integrem a Rede Portuguesa de Museus 

(RPM) que não tenham projetos por concluir de concursos anteriores e que não sejam 

dependentes da Direção-Geral do Património Cultural ou das Direções Regionais de 

Cultura (Norte, Centro, Alentejo e Algarve), ainda que estes, tal como no Regulamento 

anterior, se possam associar a candidaturas apresentadas pelos demais Museus RPM 

na área das Parcerias.  

O programa ProMuseus foi reativado em 2019, com uma dotação global de 714.000 

euros. Nesse mesmo ano, foram submetidas a concurso 46 candidaturas apresentadas 

por 39 museus, tendo sido apoiados 45 projetos. Já na edição de 2020, com uma dotação 

global de 1 milhão de euros, verificou-se um aumento na adesão ao apoio, tendo sido 

apresentadas a concurso 101 candidaturas por 66 museus, e aprovados 59 projetos de 

52 museus. 

O período de candidaturas, da edição de 2023, tem início amanhã, dia 11 de março, e 

decorre por um período de 60 dias continuados. 

 

Mais informação sobre a edição de 2023 no website da DGPC 

Publicação do Aviso de Abertura de Concurso ao Programa de Apoio a Museus da Rede 

Portuguesa de Museus 

 

 

 

Lisboa, 10 de março de 2023 
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