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A Direção-Geral do Património Cultural, abreviadamente designada por DGPC, é um serviço central da adminis-
tração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa.

O Plano de Atividades para 2019 tomou como pressupostos as Grandes Opções do Plano (GOP), delineadas 
pelo XXI Governo Constitucional, maioritariamente focado no desenvolvimento de políticas de valorização e pro-
moção da criação artística, da vida cultural e do património material e imaterial português, com relevo no plano 
nacional e internacional.

No âmbito dos seus objetivos a DGPC propõe um conjunto de estratégias estruturantes de intervenção, reforçan-
do as sinergias com outras áreas de política setorial, como a Economia, o Turismo, a Educação e a Investigação 
Científica, essenciais ao desenvolvimento e crescimento do setor cultural no nosso País.

As atividades a desenvolver no corrente ano dão especial ênfase à internacionalização da cultura portuguesa 
e à aproximação com a sociedade civil. Neste âmbito, enquadra-se designadamente o arranque do Programa 
Cultura cofinanciado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (EEA Grants) 2014-2021 e cuja 
gestão foi atribuída a esta Direção-Geral.

Neste âmbito, destaca-se ainda a colaboração entre a DGPC e a Transparência e Integridade (capítulo nacional 
da Transparency International) no seio do projeto-piloto “Pactos de Integridade: Mecanismo de Controlo Civil 
para a Salvaguarda dos Fundos da EU”, financiado pela Comissão Europeia, o qual incorpora no modelo ges-
tionário da DGPC uma ferramenta de monitorização cívica desenvolvida pela Transparência Internacional (TI) e 
aplicada pela primeira vez em Portugal à candidatura de duas empreitadas do Mosteiro de Alcobaça ao PO 
Centro 2020.

No domínio do Património, a DGPC continuará a investir na sua preservação, revitalização e valorização ga-
rantindo, desta forma, a sua fruição pelos cidadãos, destacando-se, no plano da criação e requalificação de 
equipamentos, a inauguração da primeira fase do novo Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, na For-
taleza de Peniche, a reinstalação do Museu Nacional da Música no Palácio Nacional de Mafra, a requalificação 
do Museu Nacional de Soares dos Reis e a continuação da empreitada de construção e instalação do Museu do 
Tesouro Real na ala ocidental do Palácio Nacional da Ajuda, no âmbito da parceira com a Associação de Turismo 
de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa, bem como as intervenções a realizar nos três grandes monumentos 
património mundial sedeados em Alcobaça, Tomar e Batalha.

De referir a abertura prevista para abril das novas instalações do CNANS num armazém entretanto recuperado 
em Xabregas, criando-se instalações novas que vão dotar o serviço de novas funcionalidades e capacidade de 
desenvolver esta área importante da arqueologia subaquática.

No âmbito do reforço das práticas de gestão e de melhoria da competitividade dos equipamentos culturais é 
reativado, como instância de acreditação e avaliação do tecido museológico, o Programa de Apoio a Museus da 
Rede Portuguesa de Museus (ProMuseus), tendo-lhe sido atribuído este ano uma verba de € 500.000.

Dar-se-á continuação ao trabalho desenvolvido de implementação a nível nacional da Rota das Catedrais com 
os bens culturais da Igreja, nomeadamente a iniciativa “Música nas Catedrais”.

No âmbito do investimento, da salvaguarda e da divulgação do património material e imaterial será ainda desen-
volvido o programa nacional de investimento em recuperação patrimonial, reconhecendo-se assim que o património 
cultural português constitui um ativo único e exclusivo que importa preservar e que constitui um dos grandes motores 
da nossa oferta turística, nomeadamente no interior do país, devendo a descentralização dos equipamentos e das 
rotas turísticas, assim como a criação de riqueza, ser potenciadas e harmonizadas em todo o território.

Por último é de destacar a continuação da implementação faseada do novo sistema de gestão integrada da 
bilhética da DGPC e sua disponibilização no Portal da Cultura.

INTRODUÇÃO
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A DGPC tem por missão assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conserva-
ção e restauro dos bens que integram o património cultural imóvel, móvel e ima-
terial do País, bem como desenvolver e executar a política museológica nacional.

Ser um serviço público de excelência na salvaguarda do património cultural por-
tuguês para as novas gerações, através da transmissão que produz e da partilha 
dos recursos que gere.

Respeito: pelo património cultural, como materialidade, memória e identidade 
nacional, regional e local.

Excelência: padrões de qualidade e rigor técnico e científico, patenteados na 
competência, no profissionalismo, na qualidade do acolhimento dos públicos em 
todos os serviços e no relacionamento com a sociedade civil em todas as frentes 
de contato.

Independência: exercer as suas competências com critérios de ordem técnica, de 
transparência, de isenção e imparcialidade, em benefício do património cultural 
e da sociedade. 

Equidade: no acesso e tratamento de todos, incluindo os cidadãos com deficiência 
e incapacidade, independentemente de questões de género, condição social, cul-
tural. Política, étnica ou religiosa.

Missão

Visão

Valores

MISSÃO, 
VISÃO 
E VALORES2.
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AMEAÇAS (THREATS)

* Dificuldade de renovação geracional dos Recur-
sos Humanos

* Regras dos procedimentos administrativos

* Desorçamentação crónica

* Redução da Capacidade Mecenática e Empresa-
rial

ANÁLISE SWOT3.

  

PONTOS FRACOS (WEAKNESSES)

*Falta de capacitação de Recursos Huma-
nos com valências nas áreas estratégicas da 
DGPC e Dificuldades no seu Recrutamento

* Debilitação do Sistema de Gestão Documen-
tal

* Insuficiente comunicação interna e externa

*Insuficiência de Ações de Prevenção e Manu-
tenção dos imóveis

*Falta de Articulação na Programação de 
Iniciativas Conjuntas e Ausência de Trabalho 
em Rede 

PONTOS FORTES (STRENGHTS)

* Capacidade de Aumentar Receitas Próprias

*Operador do Programa Cultura no EEA GRANTS 
2014-2021

*Gestão de Projetos Inovadores (i.e. Pacto de Integri-
dade)

*Novo Sistema de Gestão da Bilhética dos MPM

Automação do Processo de Venda de Bilhetes

*Inauguração de Novos Espaços Museológicos e  Re-
qualificação dos Existentes

Aposta Crescente na Formação dos Seus Colabora-
dores

Disponibilização on-line das coleções do MPM’s em 
alta resolução

OPORTUNIDADES (OPPORTUNITIES)

*Lei de Autonomia dos Museus

*Regularização dos Vínculos no Âmbito    
do PREVPAP

*Financiamento do  Portugal 2020

* Melhoria da Conjuntura Económica Nacional e 
Internacional / incremento do Turismo

* Intensificação da circulação de bens culturais, de 
exposições e de profissionais

* Estimulo na Utilização Gratuita das Redes Sociais

* Aposta  na Administração Digital

DGPC
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OE1 -  Fomentar a participação e fruição dos Monumentos, Palácios e Museus através do aumento do 
seu número de visitantes, da qualidade de 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 fontes de financiamento;

OE3 -  Melhorar a qualidade de resposta dos serviços da DGPC aos seus stakeholders através da 
valorização da capacitação técnica dos seus recursos humanos.

 
Para a concretização dos objetivos estratégicos foram definidos objetivos operacionais, os quais envolvem a 
implementação de diferentes medidas, e que de seguida se identificam e caracterizam através dos seguintes 
indicadores:

 Eficácia: Peso 40%
OP1 -  Melhorar as condições de acesso e fruição aos Monumentos, Palácios e Museus da DGPC             
 • Nº de visitantes; Meta: 4.900.000
 • Nº de ações de conservação, restauro e requalificação do património móvel; Meta: 620
 • Nº de ações de conservação, restauro e requalificação do património edificado ; Meta: 50
OP2 -  Aumentar a oferta cultural para públicos diversificados
 • Nº de exposições inauguradas; Meta: 65             
OP3 -  Aumentar a oferta de produtos em loja 
 • Nº de parcerias de consignação, com entidades públicas e privadas, relativamente a artigos 

a serem comercializados nas lojas da DGPC; Meta: 35

 Eficiência: Peso 30%
OP4 -  Aumentar a autonomia financeira da DGPC face ao total da despesa realizada
 • Autonomia Financeira = Receita Própria/Despesa Total; Meta: 55%       
OP5 -  Diversificação das Fontes de Financiamento da DGPC 
 • Nº de candidaturas aprovadas e contratualizadas no âmbito do Portugal 2020 e EEA GRAN-

TS; Meta: 3
OP6 -  Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que 

facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal (art.º 25º. da LOE 2019)  
 • Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua; Meta: 80%

 Qualidade: Peso 30%
OP7 -  Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o nº.2 do art.º. 16 da LOE
 • Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês 

seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho; Meta: 90%
OP8 -  Aumentar a participação em projetos inovadores ou de responsabilidade social 
 • Nº de projetos inovadores ou de responsabilidade social; Meta: 2

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS4.
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AÇÕES 
A DESENVOLVER5.

5.1.1. Património Imóvel

- Na área da requalificação, conservação, restauro e remodelação des-
taca-se o início das intervenções projetadas para os seguintes imóveis: Fortaleza de 

Peniche: Instalação do Museu Nacional da Resistência e da Liberdade | Candidatura 
POCENTRO 2020 (projeto a ser entregue no fim de março 2019, sujeito a revisão; lan-
çamento do concurso em junho 2019; sujeito a visto do Tribunal de Contas; início da obra 
em setembro/outubro 2019); Palácio Nacional da Ajuda: Obra de instalação do Museu 
do Tesouro Real, no âmbito da parceira com a Associação de Turismo de Lisboa e a Câ-
mara Municipal de Lisboa (obra em curso, conclusão prevista para o final do 1º.semestre 
de 2020; Candidatura Património Cultural da UNESCO, abrangendo os 3 Mosteiros Pa-
trimónio Mundial da Região Centro (CC, MB e MA); Convento de Cristo: Nova portaria 
e conservação, restauro e recuperação de coberturas e fachadas da igreja (consignação 
no final de setembro 2019; 12 meses de execução, conclusão em outubro 2020; Requali-
ficação da portaria Filipina e espaços conexos; consignação no final de agosto 2019; 6 
meses de execução, conclusão em março 2020); Mosteiro de Alcobaça: Requalificação 
da portaria conventual, loja e recuperação da fachada (consignação em maio 2019; 6 
meses de execução, conclusão em novembro 2019) | Conservação e restauro das facha-
das poente e norte (consignação em setembro 2019; 12 meses de execução, conclusão 
em outubro 2020); Mosteiro da Batalha: Conservação e restauro dos claustros D. João I 
e D. Afonso V (consignação no final de setembro 2019; 12 meses de execução, conclu-
são em outubro 2020); Palácio Nacional de Mafra: Reabilitação dos carrilhões e torres 
sineiras (em curso, conclusão no fim de novembro 2019) | Instalação do Museu Nacional 
da Música (programa preliminar a ser enviado à Ordem dos Arquitetos em março 2019 
para preparação de concurso público de conceção); anúncio do vencedor (junho); concur-
so para obra (janeiro 2020); Museu Monográfico de Conimbriga: Candidatura Centro 
2020 relativa ao Alargamento do Complexo Arqueológico de Conímbriga | Construção 
de loja na bilhética  (parceria com  CM Condeixa; consignação em setembro 2019; 3 
meses de execução, conclusão em dezembro 2019) | Restauro de troços de muralha 
(consignação em junho 2019; 9 meses de execução, conclusão em fevereiro 2020); Mu-

seu Nacional Machado de Castro: Recuperação e adaptação da igreja de S. João de 
Almedina (aguarda inclusão em alargamento da zona classificada como Património Mun-
dial para eventual candidatura); Museu Nacional Soares dos Reis: Candidatura Norte 

5.1. 

PATRIMÓNIO
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2020 (lançado novo concurso público; 6 meses de execução; sujeito a visto de Tribunal de 
Contas; início em junho 2019, conclusão em janeiro 2020); Sé de Lisboa: Instalação do 
Núcleo Arqueológico e Recuperação dos Claustros Superior e Inferior da Sé Patriarcal de 
Lisboa no âmbito da parceria com o Cabido | Candidatura Lisboa 2020 (obra em curso, 
conclusão em dezembro 2019). 

-  Departamento de Bens Culturais: Salvaguarda do Património Arquitetónico e 

Arqueológico - Prevê-se dar continuidade à análise de Pedidos de Autorização de 
Trabalhos Arqueológicos (PATA) - Lisboa e Vale do Tejo; Propor a autorização da 
realização dos trabalhos arqueológicos no subsolo ou no meio aquático; Submeter 
a despacho da Direção os processos instruídos pelas Direções Regionais de Cultura; 
Propor a aprovação dos relatórios de bioantropologia decorrentes de trabalhos ar-
queológicos realizados no subsolo, na esfera de competências das ET de Lisboa e Tor-
res Novas e das DRC do Algarve e do Norte; Fiscalizar tecnicamente e acompanhar 
a realização dos trabalhos arqueológicos no subsolo ou no meio aquático; Emissão de 
pareceres no âmbito de projetos de infraestruturas de gás e eletricidade promovendo 
a salvaguarda dos bens arqueológicos; Disponibilização de Informação Geográfica 
a Entidades Externas; Visitar os sítios para monitorização do estado de conservação 
dos mesmos e propor o estabelecimento de eventuais medidas de salvaguarda; Ana-
lisar os pedidos de emissão de licenças de utilização, bem como dar parecer sobre os 
autos remetidos pela Polícia Marítima aquando da apreensão de equipamentos de 
detetores de metais; Desenvolver ações de inventariação, estudo e salvaguarda no 
âmbito da arqueologia náutica e subaquática; CNANS: Manutenção de embarcações 
e de equipamento de mergulho para a realização de trabalhos arqueológicos, ações 
de monitorização e fiscalização. 

- Departamento de Bens Culturais: Classificação, Inventário e Georreferenciação 

do Património Imóvel - Elaboração da Carta de Risco do Património Arquitetónico e 
Arqueológico em articulação com as Direções Regionais de Cultura, estando previsto 
que a primeira fase seja concluída até final de junho. Prevê-se prosseguir com a tra-
mitação dos processos de classificação de âmbito nacional de bens imóveis (fases de 
abertura, instrução e decisão); Tramitação dos processos relativos à fixação de ZEP; 
Verificação das propostas elaboradas pelas DRC e pela SPAA do CNC - classifica-
ção e ZEP; Atualização e criação de fichas de inventário no que refere à alteração 
da proteção dos imóveis - abertura e classificação de ZEP; Produção de plantas 
referentes ao património classificado - a publicar em DR e no âmbito do inventário 
do património classificado; Atualizar o Atlas Georreferenciado do Património Imóvel 
Classificado e em vias de classificação; Harmonização dos dados georreferenciados 
do património protegido, de acordo com a DIRETIVA INSPIRE; Desenvolver, organizar 
e manter atualizado o Inventário Geral do Património Cultural no âmbito das com-
petências da DGPC, bem como dos inventários já existentes, procurando ampliar as 
potencialidades do sistema Ulisses e manter atualizado o sistema georreferenciado, 
nomeadamente através de protocolos com outras entidades, como as Câmaras Munici-
pais ou com Universidades ou ainda com outras instituições; Início do projeto ROSSIO; 
Disponibilização na página da DGPC de um roteiro/inventário temático no âmbito da 
atualização das fichas do módulo de inventário do sistema ULISSES.
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5.1.2. Património Móvel

- Departamento de Bens Culturais Departamento de Bens Culturais: Inventário, 

Circulação, Classificação e Conversão de formas de proteção legal de bens 

culturais móveis nacionais através da atualização da informação referente a 
bens móveis que se encontrem protegidos por anteriores formas de proteção 
à Lei 107/2001, de 8 de setembro, sempre que se verifique a sua conversão  
(abrir novas fichas sempre que se inicie um procedimento de classificação, bem 
como proceder ao seu preenchimento); Registo sistemático de todos os pedidos 
de expedição ou exportação submetidos à DGPC, de acordo com os campos mais 
relevantes para um controle dos bens que circulam em Portugal; Acompanhar as 
reuniões no âmbito das competências da DGPC em matéria de circulação de bens 
culturais; Elaborar os relatórios a remeter à UNESCO ou ao Conselho da Europa 
no âmbito da aplicação de Convenções relacionadas com o tráfico ilícito / a cir-
culação de bens culturais, nomeadamente em caso de conflito armado.

- Departamento de Museus, Conservação e Credenciação: Instrução de proces-
sos de gestão de coleções, circulação nacional e internacional, de empréstimos de 
curta e longa duração de peças de museus e palácios da DGPC; Realização de 
estudos e intervenções de conservação e restauro em património cultural móvel 
procedente de Museus, Palácios e Monumentos da DGPC.

- Museus, Monumentos e Palácios da DGPC: Estudo dos acervos, inventário, re-
gisto fotográfico e digitalização de documentação para a atualização contínua 
do MatrizNet, o catálogo coletivo on-line das coleções nacionais de referência 
nas áreas da Arte, Arqueologia e Etnologia.
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5.2. 

MUSEUS E 
EXPOSIÇÕES

Museu Nacional de Arte Antiga: I Primi Lumi de Álvaro Pires e a 
pintura toscana de inícios do século XV (6 junho/21 setembro); Guer-

reiros e Mártires. A Cristandade e o Islão na formação de Portugal (28 
novembro 2019/ 4 abril 2020); BoCA no MNAA / William Forsythe e 
Meg Stuart (vídeos) (15 março/ 31 março); Que fazem os conserva-
dores? Obras restauradas (2018-2019) (11 abril/ 7 julho); China e 
Portugal, Rotas de Luxo. A porcelana, as lacas, as sedas e a faiança 
(18 julho/ 27 outubro); O Retábulo quinhentista dos Arcos. Novos 
dados (7 novembro 2019/ 1 março 2020); Ticiano “Madalena Peni-
tente” (29 janeiro/ 28 abril); Albrecht Dürer, Desenhos preparatórios 
da pintura “S. Jerónimo” (9 maio/ 11 agosto); Revisitação de Ovídio 
segundo Cyrilo | Desenhos inspirados nas “Metamorfoses” | Barcos, 
marinhas e temas náuticos | Desenhos europeus e portugueses, sécu-

los XVII a XIX (26 fevereiro/ 29 setembro); Pintura de Zurbaran (12 
setembro 2019/ 12 janeiro 2020); Et in Arcadia Sumus | Temas de pas-

torícia | Desenhos europeus e portugueses, séculos XVII a XIX (8 outubro 
2019/ 19 janeiro 2020).

Convento de Cristo: Escultórica do acervo do Convento de Cristo (fevereiro); 
Exposição permanente e temporária do espólio documental e musical do Convento 

de Cristo (2018 e seguintes); Exposição sobre a retrospetiva da obra dos Arquitetos 
Aires Mateus (janeiro); Exposição Fotografia - fotografias de grande formato da cidade 

de Tomar, expostas ao ar livre no jardim de entrada do Convento (junho); Exposição evoca-
tiva da Ordem de Cristo (2019 e 2020); Exposição sobre a retrospectiva da obra do Ar-
quiteto Gonçalo Byrne (2019/ 2020); Exposição de Pintura de António Carmo (setembro); 
Exposição “Mulheres. Paz. Liberdade” Maria Lamas (novembro).

Mosteiro dos Jerónimos: Exposição contemporânea “Estruturas Latentes”, do Arquiteto Jor-
ge Cruz Pinto, a partir da interpretação do traçado geométrico invisível da Igreja de Sta. 
Maria de Belém (anual).

Mosteiro da Batalha: Roménia Medieval (junho/ outubro); Sentir o Tempo (junho/ outubro); 
(Im)perfeições (junho/ outubro); 20 anos da Bienal de Vila Nova de Cerveira (retrospetiva) 
(junho/ outubro); Exposição de Desenho e Ilustração Científica (setembro/ outubro).

Palácio Nacional da Ajuda: D. Maria II - uma Rainha dos Trópicos (2º semestre); Exposição 
A Arte Nova nas Coleções Reais (2º semestre).

Palácio Nacional de Mafra: Exposição Lunetas de Mafra - Entre Matéria e Mensagem (julho/ 
dezembro); Exposição Magia (anual).

Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado: Exposição de Desenho 
da Graça Morais (21 março/ 2 junho); Exposições Livros de Artista (21 março/ 2 junho); 
Exposições individuais: Rui Macedo (9 maio/ 1 setembro), Sarah Afonso (27 junho/ 27 
outubro), Inês Norton (27 junho/ 25 agosto), Edgar Martins (12 setembro/ 3 novembro) e 
Maria Adelaide Lima Cruz (21 novembro 2019/ 2 fevereiro 2020); Exposições Sala Sonae: 
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Márcio Vilela (11 abril/ 23 junho), Henrique Vieira Ribeiro (20 junho/ 15 setembro); 
Exposição Prémio Sonae Media Art (novembro); Exposição Trienal de Arquitetura (3 
outubro/ fim de dezembro).

Casa - Museu Dr. Anastácio Gonçalves: Estrada Branca: Cerâmica de Teresa Pavão 
(abril 2019/ fevereiro 2020).

Museu Nacional de Arqueologia: Exposição “A Evolução do Homem. Do crânio da 
Aroeira à sepultura do Lapedo” (2019/ 2020); “O Perene e o Belo na Antiguidade” 
(anual); Pompeia (2019/ 2020).

Museu Nacional do Azulejo: “O Azulejo do Futuro” Exposição dos trabalhos das 
turmas de 12º ano da Escola Secundária António Arroio (anual); Jorge Colaço e a 
azulejaria figurativa do seu tempo (anual).

Museu Nacional dos Coches: “(A)Riscar o Património” ( 12 outubro 2018/ 28 fe-
vereiro 2019); “Reis e Rainhas” (22 maio 2018/ 31 dezembro 2019); “Quando os 
Cavalos saltaram para o Motor” (18 maio/ 7 julho); “Modelismo de Coches” de José 
Cardoso Brito (12 outubro 2018/ 28 fevereiro 2019); “A Troca das Princesas” (12 
fevereiro/ 31 dezembro); “Exposições Virtuais” (trimestral).

Museu Nacional dos Coches - Picadeiro Real: “Há Fogo! Há Fogo! Acudam, Acudam” 
(18 maio 2016/ 28 fevereiro 2019); “A Arte Equestre do Oriente ao Ocidente” (29 
junho).

Museu Nacional de Etnologia: Exposição “Vergílio Pereira: itinerários de um etnó-
grafo oculto (1918-1965)” (março/ setembro); Exposição “Uma Vida Dura” (maio/ 
dezembro); Exposição “A Patrimonialização da Religião na Europa” (novembro 2019/ 
março 2020).

Museu de Arte Popular: Exposição “Agricultura Lusitana” (março 2018/ 3 fevereiro 
2019); Exposição “Físicas do Património Português – Arquitetura e Memória” (dezem-
bro 2018/ 6 março 2019); Exposição “O Fio Invisível” (março/ setembro); Exposição 
“Um Cento de Cestos” (novembro 2019/ setembro 2020).

Museu Nacional de Machado de Castro: Exposição Temporária “Desenhos para a 
Boa Ordem da Universidade - a Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra” 
(outubro 2018/ fevereiro 2019); Rubrica “Tesouros Partilhados” Retábulo da Paixão 
de Cristo, séc. XIV (maio/ outubro); Exposição Temporária “Azulejos Hispano-Árabes” 
(abril/ setembro); Exposições temporárias “A terceira margem” | ANOZERO (2 no-
vembro/ 29 dezembro); Exposição / Estação D - Depósitos e Doações (anual).

Museu Nacional de Soares dos Reis: Exposição Graça Morais (julho/ setembro); 
Exposição Benjamim Palência (dependente do cronograma da obra); Exposição Júlio 
Resende (março/ maio); Desenho de Fernando Távora (dependente do cronograma 
da obra); Rosa Ramalho – Col. A. A. C. (dependente do cronograma da obra); Esmal-
tes (dependente do cronograma da obra); Memórias do Norte (setembro/ dezembro).
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Museu Nacional do Teatro e da Dança: Exposição “Gineceu Androceu” (janeiro/ março); 
Exposição “A Dança no salão oitocentista” | Iconografia | Memórias de uma coleção | Co-
leção Vicente Trindade (fevereiro/ abril); Exposição “Livro Objeto” (outubro/ dezembro).

Museu Nacional do Traje: “Nuno Baltazar: criações de 2006 a 2017” (18 maio/ 20 outu-
bro); “Silhuetas recortadas de Eveline von Maydell (1890-1962)” (7 novembro/ 24 maio); 
“Tecnologia têxtil no Museu Nacional do Traje” (18 maio/ exposição de longa duração).

Museu Nacional Grão Vasco: Identidades, Pronomes e Emoções: regras do retrato (16 
março/ 8 setembro); Paço dos Três Escalões 1.0 – Espaço, Memórias e Coleções (setembro/ 
dezembro).

Museu Nacional da Música: Exposição de instrumentos musicais portugueses de tecla anti-
ga (anual); Exposição “Os Instrumentos musicais e o Marfim” (1º trimestre); Exposição “Ma-
chinas Fallantes” (1º semestre). 

Forte de Sacavém: Exposição 90 Anos da criação da DGEMN (novembro); Exposição Vi-
vências quotidianas do Convento de Cristo após a extinção da Ordem, através da cultura 
material e documental (março).

Panteão Nacional: Exposição a assinalar a efeméride, referente a uma das personalidades 
homenageada com Honras de Panteão (junho/ dezembro); Exposição temporária a realizar 
no espaço interior do monumento em parceria com instituições de ensino (dezembro).

Laboratório de Arqueociências (LARC): Sarilhos Grandes entre dois mundos: O Oriente e o 
Ocidente (27 outubro 2018/ 30 junho 2019); The Lapedo Child and other stories from the La-
gar Velho rock-shelter (2018/ 2019); The Lagar Velho rock-shelter: twenty years afterwards 
(15 dezembro 2018/ 14 dezembro 2019).

Departamento de Bens Culturais: Exposição Arqueologia em Portugal - Recuperar o Pas-
sado em 2017 (fevereiro/ junho); Exposição Bens Arqueológicos Náuticos e Subaquáticos 
Incorporados (2º semestre).
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5.3. 

INVESTIGAÇÃO

Convento de Cristo: Colaboração do Laboratório Hércules – Universi-
dade de Évora no estudo e Conservação do Convento de Cristo (plurianual); 

Estudo e conservação de património móvel do acervo museológico do Convento 
de Cristo (plurianual); Estudos e elaboração de relatórios técnicos – Pedra: Cola-

boração do Laboratório Hércules - Universidade de Évora (anual); Levantamento 
3D por fotogrametria a laser 3D da Charola e Cerro do Castelo (anual); Estudo do 

perfil do visitante do Convento de Cristo (Fase I) (plurianual); Realização de tese de 
Mestrado sobre a Capela do Cruzeiro – Dormitório (2018/ 2019).

Mosteiro da Batalha: Leitura e Tradução dos Epitáfios Túmulo D. João I e Dª Filipa 
de Lencastre (anual); Projeto “Anatomia de um Mosteiro – Levantamento Georadar 
do Monumento” (anual); Projeto “A Cor na Capela do Fundador” (anual); Projeto de 
Monitorização “Vibrações e Patologias da Pedra” (anual); Projeto “ As Gárgulas do 
Mosteiro da Batalha” (anual); Projeto “Os Caminhos de Santiago” (anual).

Mosteiro de Alcobaça: Estudo sobre a Construção do Mosteiro de Alcobaça (anual).

Museu Nacional do Azulejo: Estudos no Azulejo Português para Candidatura a Pa-
trimónio da Humanidade (2016/ 2020); Estudo de diferentes espólios arqueológicos 
(em desenvolvimento).

Museu Nacional de Etnologia: Projeto “Diálogos na Diversidade: Programa de Educa-
ção para a multiculturalidade” (anual).

Museu Nacional Machado de Castro: Projeto de investigação relativo ao estudo de 
gemas e ligas metálicas (plurianual); Estudo material de obras de arte (Proposta de 
nova metodologia para análise de ouro aplicado em pintura do séc. XVI) (plurianual); 
Monumental stone biodeterioration assessment within the UNESCO World Heritage 
site “University of Coimbra - Alta and Sofia” (plurianual); SANTACRUZ – Reconsti-
tuição digital em 3D do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra em 1834; Projeto “O 
RÓMULO” – Centro de Ciência Viva (plurianual).

Museu Nacional do Teatro e da Dança: Projeto internacional dedicado a Scarlati e à 
Dança Italiana em Portugal no século XVIII, com a Universidade de Bolonha e a Uni-
versidade Nova de Lisboa (a definir).

Museu Monográfico de Conimbriga: Construção de uma máquina de flutuação para 
recolha de vestígios botânicos por flutuação de sedimentos (anual).

Museu Nacional da Música: Estudo da coleção de instrumentos musicais portugueses 
de tecla antiga (anual); Estudo da coleção de pianos (anual); Estudo sobre os instru-
mentos musicais do Conservatório Nacional (anual); Estudo sobre os instrumentos mu-
sicais das Coleções Reais (anual); Estudo sobre a coleção de fonógrafos e grafonolas 
do museu (semestral); Estudo da coleção de sopros (anual).
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Laboratório de Arqueociências (LARC): HOT Project (1 março 2013/ sem termo); ALV 
- Abrigo do Lagar Velho e os primeiros humanos modernos do extremo ocidental eu-
ropeu (2018/ 2021); Lisbon Stories – Pequenas “histórias” contadas pelos sedimentos 
sobre a evolução da zona ribeirinha de Lisboa (2011/ sem termo); Arqueologia e 
evolução dos primeiros humanos na fachada atlântica da península (ARQEVO) (2019/ 
2021); Lisboa Romana (2018/ 2020); Vulnerabilidade de zonas húmidas. Impacto da 
poluição, variações climáticas e eventos extremos (2019/ 2020); Projeto “Aroeira” 
(anual); PALAEOCOA - Do Neandertal ao Homem anatomicamente moderno no cen-
tro da Península Ibérica: simbolismo e redes sociais no Vale do Côa (2016/ 2019); 
CMSJ - Campo de Batalha de Aljubarrota ou Campo Militar de S. Jorge: escavações 
arqueológicas e museologia (2018/ 2020); CACELA2018 - Muçulmanos e Cristãos em 
Cacela Medieval: território e identidades em mudança (2018/ 2020); Caracteriza-
ção Osteológica de Peixes dos Ecossistemas Fluviais Portugueses (2018/ sem termo); 
Campo arqueológico de Mértola - 40 Anos (2018/ 2019); Ossos de coelho como 
termómetro (2000/ 2019); A crise no Mesolítico (2019/ 2030); A fauna de Carnide 
(2018/ 2019).

Departamento de Museus, Conservação e Credenciação (DMCC): ERIHS.pt – Labora-
tório José de Figueiredo (anual); Monte da Lua/protocolo colaboração (plurianual).

Departamento de Bens Culturais (DBC): Projeto ARIADNE Plus (2018/ 2020); Projeto 
Mergulho na História (2019/ 2020); Projeto ROSSIO (trianual); Projetos de Investiga-
ção Plurianual de Arqueologia (plurianual); Plano Nacional de Trabalhos Arqueoló-
gicos (anual); Projeto “ARQUEOSIA: Modernização dos serviços digitais de arqueolo-
gia” (apresentação pública 25 e 28 fevereiro).
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5.4. 

EDIÇÕES

- Novos números da Revista Património, Revista Monumentos, Revista Museus, 

Revista Portuguesa de Arqueologia e catálogos das exposições.

Museu Nacional de Arte Antiga: Roteiro do Mobiliário Português (janeiro/ junho); 
Roteiro Geral do Museu (anual).

Mosteiro da Batalha: Publicação de Estudos do Mosteiro - na Coleção “Espaços e 
Memórias” do CEPAE (anual); Atas Congresso “Locis Sepulcralis” (anual); Livro “Os 
Grafitos do Mosteiro da Batalha” de Jorge Estrela (anual); Publicação do estudo 
“Nuno Gonçalves na perspetiva de Almada Negreiros” de Simão Palmeirim (anual); 
Publicação do estudo “Elogio da Água. Textos de hidráulica monástica e conventual” 
de Virgolino Jorge (anual).

Mosteiro de Alcobaça: Publicação do livro “Estudos Monásticos Alcobacenses. Mostei-
ro de Alcobaça, 25 anos Património Mundial” (1º semestre); Publicação do livro “450 
anos da Congregação de Santa Maria de Alcobaça” (1º semestre); Publicação do 
livro “Manuscritos de Alcobaça” (2º semestre); Publicação do livro “Luzes e Sombras: 
Alcobaça no processo régio” (1º semestre).

Museu Nacional de Arqueologia: O Arqueólogo Português, S. 5, vol. 6 (2019/ 
2020); Suplemento a O Arqueólogo Português, vol. 9 “As necrópoles romanas do Al-
garve. Acerca dos espaços da morte no extremo sul da Lusitânia” (anual).

Museu Nacional do Azulejo: Catálogo sobre “Tempos Modernos. Cerâmica Industrial 
Portuguesa entre Guerras.” Coleção A.M. – J.M.V. (anual).

Museu Nacional dos Coches: Guia do Museu em Braille e em Árabe (em desenvol-
vimento).

Museu Nacional dos Coches – Picadeiro Real: Guia do Picadeiro Real (anual). 

Museu Nacional de Etnologia: Edição do Roteiro «Tampas de panela com provérbios 
(Cabinda)», da autoria de José Gonçalves Coelho (anual); Edição em caixa de 5 DVD 
dos filmes etnográficos realizados em Timor por Ruy Cinatti, na Coleção «Filmes Etno-
gráficos», publicada em parceria com a Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, 
I.P. (anual); Roteiro Pedagógico sobre o MNE.

Museu de Arte Popular: Produção do catálogo sobre as Pinturas Murais do MAP 
(novembro 2018/ abril 2019).
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Museu Nacional de Soares dos Reis: Catálogo de Soares dos Reis (em desenvolvi-
mento); Catálogo Raisonné de Aurélia de Sousa e outro de Júlio Resende (em desen-
volvimento).

Museu Nacional Grão Vasco: Roteiro de Escrita Aumentativa e Alternativa (setem-
bro).

Museu Monográfico de Conimbriga: Conimbriga Diripitur. Aspetos das ocupações 
tardias de Conimbriga (anual).

Forte de Sacavém: Revelar o Património (I Congresso Nacional de Arquitetura 1948– 
2018) (anual); Revista Monumentos 37 – Dossier: Tomar (anual).

Panteão Nacional: Publicação a assinalar a efeméride, referente a uma das persona-
lidades homenageada com Honras de Panteão (julho/ dezembro).

Departamento de Bens Culturais (DBC): Cocoordenação do Livro “Cultural Heritage 
resilience against climate change and natural Hazards” (STORM) (janeiro/ maio); Tra-
balhos de Arqueologia (Série Monográfica) (4º semestre); “ Boas práticas na Gestão 
de Espólios Arqueológicos: recolha, seleção e descarte” (apresentação pública 15 
março e 11 abril).

Departamento de Museus, Conservação e Credenciação (DMCC): Estudo Públicos de 
Museus Nacionais (1º semestre); Coleção “Estudos de Museus” (anual); “Uma Armadu-
ra Japonesa – Guerreiro e Aprestos de um cavalo” (1º semestre).

c
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Convento de Cristo: Turismo Cultural em Férias (verão); Feira da 
Laranja Conventual (data a anunciar); O Baú Mágico da His-
tória (plurianual); A Brincar com a História (plurianual); Gual-
dim Pais e o Castelo dos Templários (plurianual); Era Uma Vez 

Monges, Cavaleiros e Reis (anual); Convento de Cristo - Passo a 
Passo Descobre a História (plurianual); O Segredo dos Templários 

(plurianual); Junta Anima Interescolas “As Viagens de Gulliver” (10 e 11 
abril); Junta Anima Sénior no Dia Internacional do Livro - “Chá com D. 
Quixote” (23 abril); Campos de Férias (24 julho e 21 agosto); “Eventos 

dos Municípios” – CIMT (primeiros domingos de cada mês); Concerto da 
Banda Filarmónica de Gualdim Pais (maio).

Mosteiro dos Jerónimos: Concertos (1 º Domingo do mês); Concerto come-
morativo dos 517 anos da fundação do Mosteiro dos Jerónimos (12 janeiro); 

Concerto pelo Coro e Orquestra da Gulbenkian (6 junho); Concertos no âmbito 
do Belém Art Fest (a definir); Concertos pela Orquestra Metropolitana de Lisboa (14 

e 19 julho).

Mosteiro da Batalha: II Encontro de Literatura “Sensação de Plenitude” (maio/ junho); 
II Festival ARTES À VILA (28 a 30 junho); Residência Artística - O Desenho e a Ilustra-
ção Científica (setembro/ outubro); Congresso “ A hidráulica em edifícios monumen-
tais” (22 e 23 fevereiro); Encontro “O Cosmos Medieval” (outubro); Fórum “Cultura e 
Turismo – 2030” (4 e 5 abril); Encontro “Música Medieval” (anual); Ciclo “Ópera no 
Património” (anual); “Festival Zêzere Arts” (junho/ julho); Concerto de Natal (dezem-
bro); Concerto de Orquestra de Sopros (julho); Ciclo Youth Lisbon Music Fest (junho/ 
julho); A música do mundo - UNESCO e diversidade cultural (junho).

Mosteiro de Alcobaça: Programa “Luzes e Sombras: Alcobaça no processo régio” 
(21 setembro); Ciclo de conferências “Manuscritos de Alcobaça” (maio/ setembro); 
Festival CisterMúsica (28 junho/ 28 julho); Festival “Gravíssimo!” (agosto); Festival 
de Metais Graves (agosto); Semana Internacional do Acordeão (a definir); Mostra 
de Doces e Licores Conventuais (novembro); Programa de Recitais Jovens Talentos de 
Alcobaça (abril/ dezembro).

Palácio Nacional de Mafra: Espetáculo de Teatro- Memorial do Convento (durante 
o ano letivo); Espetáculo de Teatro- Ano da Morte de Ricardo Reis (durante o ano 
letivo); Pic-Nic Real (maio); Visitas Temáticas: Mafra – a representação do Poder 
Absoluto | Memorial do Convento- Uma Integração Histórica | Padre António Vieira, 
o Barroco da Arte à Literatura | E se Ricardo Reis tivesse visitado Mafra… (durante 
o ano letivo); Visitas com Animação: Passo de dança (durante o ano letivo)| Histórias 
D’outros tempos (anual)| Aprender Jogando (durante o ano letivo); VIII Ciclo Concer-
tos a 6 Órgãos (maio/ dezembro – 1º domingo do mês).

Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado: Ciclo de conferências 
em torno das exposições temporárias (anual).

5.5. 

EDUCAÇÃO, 
EVENTOS 
E ENCONTROS
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Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves: Ciclo de Conferências: 150 anos do nascimento de 
Gustave Courbet (anual); Conferências no âmbito das coleções (anual); Concertos e Recitais 
(anual).

Museu Nacional de Arqueologia: Festival Contos Primevos (a definir); Dia do Investigador 
(23 abril); Jornadas “Arqueologia em Portugal: Recuperar o Passado em 2018” (a definir); 
Ciclo de conferências “Lisboa não é só Subterrânea” (abril/ dezembro); Peças de Teatro: 
“Portugal por Miúdos” de José Jorge Letria | “As Naus de Verde Pinho” de Manuel Alegre 
(anual).

Museu Nacional do Azulejo: Oficinas de Expressão Artística (anual).

Museu Nacional de Etnologia: Festival Monstrinha (março); Oficinas de Filosofia com Crianças 
(setembro 2018/ junho 2019); Oficinas de Narrativas e Artes Performativas (setembro 2018/ 
junho 2019); Teatro “Fragmentos do Fim” (setembro 2018/ junho 2019).

Museu Nacional de Machado de Castro: O Museu visto à lupa (anual/ plurianual); Memórias 
do Paço (anual); A voz dos Avós (anual/ plurianual); Os Avós do Museu (anual/ plurianual); 
Teatro de Sombras (anual/ plurianual); Visitas Temáticas e Dramatizadas (anual/ plurianual); 
Consultório do Museu (anual/ plurianual); O Jardim de Infância à Descoberta do MNMC - Vem 
Daí ao Museu (anual/ plurianual); MiniBioqs - Ciência Divertida no Museu (anual/ plurianual); 
Oficinas de Teatro – juvenis e adultos (anual); Espetáculos de teatro (anual); Realização FES-
TEA – Festival Internacional de Teatro Clássico (anual); Ciclo de concertos de Música Clássica 
(anual); Coimbra World Piano Meeting (anual); Espaços musicais - Ciclo de concertos de jo-
vens músicos (anual); Projetos de inclusão social: ¡Toca-me! (anual); Imagens que guiam (anual/ 
plurianual); Tateando o Museu (anual/ plurianual); Nós no musEU (anual/ plurianual); A Arte, 
o Tempo e o Homem (anual/ plurianual).

Museu Nacional do Traje: Mesas redondas: “Considerações em redor de um vestido de Fá-
tima Lopes” e “Coleção Anadia, conservação e restauro de uma coleção privada” (anual); 
Sessões Comentadas de Diapositivos (anual); Visitas Orientadas: “Uma mãe, um presente…
uma visita diferente!” (1º domingo de maio); “Trajes em festa… e esta?” (1 junho) e “Histórias 
de chapéus….!” (aos domingos - quinzenal).

Museu Nacional Grão Vasco: Ateliers e atividades de férias (Páscoa, Verão e Natal); Minúcia 
poética (março/ dezembro); “Ás Cegas” (9 fevereiro/ 7 dezembro); Concerto Jean Michel Pilc 
Quarteto - Festival de Jazz de Viseu (24 julho); Concerto Ópera no Património (junho).

Museu Monográfico de Conimbriga: X Trail de Conimbriga-Terras de Sicó (23 fevereiro); VI 
Concerto de ópera comemorativo do 57º aniversário do Museu (10 junho); Vergílio Correia 
(1888-1944) – Um olhar fotográfico (agosto/ setembro); Vislumbre de um Império (junho); 
FESTEA (junho/ julho); Dança contemporânea pela escola de Dança de Rita Grade (julho); 
Concertos de Verão (julho/ agosto).

Museu Nacional da Música: Concertos Fora de Portas e gravação de instrumentos 
históricos (anual); Dia de Santa Cecília (anual); Audição de concertos com instrumentos 
históricos em toda a rede do Metropolitano de Lisboa (anual); Ciclo “Músicas do Acer-
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vo” (março/ dezembro); Ciclo “Um Músico, Um Mecenas” (abril/ dezembro); Ciclo de 
Concertos de Coros (janeiro/ abril); Ciclo de Concertos do Conservatório Nacional (1º 
semestre); Ciclo de Concertos “Alunos da Casa Pia” (janeiro/ maio); Ciclo de concer-
tos organizados pela Associação dos Amigos do Museu Nacional da Música (anual).

Forte de Sacavém: Encontro Vivências quotidianas do Convento de Cristo após a 
extinção da Ordem, através da cultura material e documental (30 abril); Revelar o 
Património 2019 - TEMA: 90 Anos da criação da DGEMN (novembro).

Laboratório de Arqueociências (LARC): Ciclo de Conferências - O LARC convida 
(anual); VI Encontro da Casa das Ciências (julho).

Departamento de Museus, Conservação e Credenciação (DMCC): Participação em 
Reuniões: NEMO | Ibermuseus | ICOM | ICCROM (anual); Organização de Encon-
tro Nacional de Museus da RPM (anual); Encontro “Museus, Revolução e Liberdade” 
(abril).

Departamento de Bens Culturais (DBC): Encontro Arqueólogos e Arqueologia do 
mar (dezembro); Festa da Arqueologia (anual); Walking Festival do Ameixial (Loulé) 
(abril); Encontro de divulgação dos resultados do Projeto STORM (maio); Encontros 
Regionais do grupo de trabalho para Espólios Arqueológicos (anual); Ciclo de confe-
rências “Investigação em Arqueologia e Conservação Náutica e Subaquática” (Confe-
rência IA) | Robótica submarina ao largo da costa algarvia e arqueosítio de Nuestra 
Señora de las Mercedes (3ª semana setembro) |ProCasc - Carta Arqueológica Suba-
quática do Concelho de Cascais (outubro) | Arade Project - Um complexo portuário 
milenar no Barlavento Algarvio: a arqueologia do estuário do rio Arade (novembro) 
| Concha - Projecto de arqueologia subaquática em Cabo Verde (dezembro).
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Continuação da exposição do Palácio Imperial até final de março no 
Palácio Nacional da Ajuda e prevê-se, em junho a exposição de azulejo 
do Museu Nacional do Azulejo em Pequim.

Convento de Cristo: Zêzere Artes (julho/ agosto); Música no Património 
(julho/ agosto); Ciclo de Ópera e Canto Lírico (julho/ agosto).

Mosteiro da Batalha: Projeto Europália Europália (Museu Nacional de Buca-
reste) (anual); VI Fórum Internacional do Património Arquitetónico Portugal-Brasil 

(22 a 24 maio); Congresso Internacional - “Materialidades e devoção” (outubro).

Mosteiro de Alcobaça: IV Encontro Internacional de Abadias Cistercienses (22 a 24 no-
vembro); Colóquio “Alcobaça e Lorvão no Registo de Memória do Mundo da UNESCO” 
(18 e 19 outubro ou 25 e 26 outubro); Congresso Internacional sobre a construção da 
Paisagem Cisterciense na Europa “Cistercian Landscape in Europe. The role of the Cistercian 
abbeys in the economic development of territories. Past, present and future” (2021); Parti-
cipação na Assembleia Geral da Carta Europeia (anual); Participação nas reuniões do 
Conselho de Administração da Carta Europeia (anual).

Palácio Nacional de Mafra: Cooperação Científica: Reunião Técnica “Mechanical Objec-
ts: Music instruments, clocks, music boxes and their sounds. Conservation ethics” (11 e 12 
abril); Palácio de Gödöllö, Hungria – “Commercial Development” (Merchandising) (maio/ 
junho); “The hydraulic system of Royal Residences” (setembro); “Realidade Aumentada e 
Realidade Virtual na mediação cultural” (março); Projeto – Mobile Digitizing- MobiDig 
(outubro 2017/ julho 2019); Programa POWER (anual); Cooperação entre Palácios Reais 
Europeus no âmbito da Associação das Residências Reais Europeias (junho).

Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado: Feminists and feminisms in 
museums and art galleries | Encontro de várias investigadoras de universidades do Cana-
dá, Estados Unidos da América, e vários países da Europa, em torno de questões relativas 
à educação em Museus e ao trabalho para a Igualdade de Género (25 a 27 janeiro); 
Mundos Possíveis e Diálogos Interartes: A Literatura Visual de Júlio Pomar (Colóquio Inter-
nacional) (22 maio); Participação na exposição de Praga, “Cravos e Veludo”, a realizar 
este ano na capital da República Checa e, no próximo ano, em Lisboa (anual).

Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves: VI Colóquio Internacional Coleções de Arte em 
Portugal e Brasil nos Séculos XIX E XX: Coleções de Artistas (29 a 31 maio 2019); ICOM 
KYOTO 2019 (1 a 7 setembro 2019).

Museu Nacional de Arqueologia:  Projeto EULAC (anual); Projeto “Learning and teaching 
museums. Training program for volunteers in the Roman Museums” (março); Exposição “A 

5.6. 
AÇÃO 
CULTURAL 
EXTERNA
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Presença Portuguesa no Emirato de Sharjah” (2º semestre); Exposição “Lucius Cornelius 
Bocchus: um lusitano global” (2º semestre).

Museu Nacional de Etnologia:  Redes de Museus de Etnologia da Europa (anual).

Museu Nacional Machado de Castro: Processo de integração do MNMC na área clas-
sificada Património da Humanidade (fevereiro); Coimbra World Piano Meeting (anual); 
Encontro Internacional Learning and teaching museums: training program for volunteers in 
the Roman Museums (anual); Projeto “Eu no musEU” (a definir).

Museu Nacional do Teatro e da Dança: Exposição de Cartazes de Teatro de Dança da 
coleção A. A. Bakhrushin State Central Theatre Museum (maio/ dezembro); Conferência 
Embaixada Russa em Portugal e A. A. Bakhrushin State Central Theatre Museum (maio/ 
dezembro).

Museu Nacional da Música: Museu da Língua Portuguesa em São Paulo (Empréstimo de 
um instrumento musical e colaboração nos conteúdos) (anual); Projeto com o Museu Na-
cional de Instrumentos Musicais, em parceria com o Instituto Italiano de Cultura de Lisboa 
(anual); “Cinco séculos de Música Brasileira” (anual); Concertos com o Instituto Italiano de 
Cultura (anual); 2.ª Exposição “Arte Musical” (2018/ 2019).

Laboratório de Arqueociências (LARC): “Le site de plein air de Régismont-le-Haut: une 
halte aurignacienne dans les plaines du Languedoc” (11 abril/ 20 abril); SAND – Sarilhos 
Grandes Between Two Worlds: Historical, archaeological and bio-anthropological study of a 
riverine population (2018/ sem termo); MORESCOURAL - The dead at Escoural cave: early 
farmers’ interactions in south-western Iberian Peninsula; “Heuningneskrans” (Limpopo, Africa 
do Sul), Middle Stone Age (2018/ 2021); “Bushman Rock Shelter”, Middle Stone Age, Lim-
popo, South Africa (2019/ 2020); “Els canvis climàtics durant el plistocè superior a la costa 
central catalana i l’impacte en les poblacions neandertals i humans anatòmicament moderns” 
(2018/ 2021); Missão Arqueológica Portuguesa em Marrocos (2017/ sem termo); O caso 
do litoral de Hachichina (Golfo de Gabes) (2019/ 2020); The People of Great Zimba-
bwe. Exploring the Funerary Landscape and Mortuary Practices of Great Zimbabwe (2019/ 
2022); SimTIC - Símbolos subterráneos: Una aproximación al pensamiento de los cazadores-
-recolectores del Tardiglacial y el Holoceno usando tecnologías informáticas (2017/ 2020); 
FishCan - Food production, trade and consumption in Antiquity (2018/sem termo).

Departamento de Bens Culturais (DBC): Rede de Convenção de Faro/Rede Ibérica 
(anual); EAC - Archaeological Archives in Europe (anual); Convenção para a Salvaguarda 
do Património Cultural Subaquático da UNESCO (abril).

Divisão de Documentação, Comunicação e Informática (DDCI): Itinerários Culturais do 
Conselho da Europa (anual); Jornadas Europeias do Património (27 a 29 setembro).
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- Comunicação, promoção e coordenação das diversas 

iniciativas transversais ao universo da DGPC: Dia Interna-
cional dos Monumentos e Sítios (18 abril); Dia Internacional dos 

Museus (18 maio); Noite dos Museus (18 maio); Jornadas Euro-
peias do Património (27 a 29 setembro).

- Realizar as iniciativas programas para os públicos dos Museus, Mo-

numentos e Palácios da DGPC, desenvolvidas pelos serviços Educativos e 
de Comunicação;

- Organizar a Festa do Património (11 maio); a negociação, a coordenação 
e implementação de parceria com o Jornal Público e a RTP3 (1º semestre);  
Apresentação de projetos de parceria e patrocínio a diversos potenciais 

parceiros para financiamento à capacidade de comunicação e consequente 

captação de públicos (anual); Renovação da Newsletter da DGPC (1º semes-
tre); Aposta na promoção e comunicação multimédia através do aumento 

da produção de vídeos e sua difusão nas redes sociais (anual); Comemo-
ração do 70º aniversário do Conselho da Europa (a definir); Renovação dos 

sites de Museus da DGPC; Organização do projeto (A)Riscar o Património 

(em desenvolvimento); Organização do projeto Stories / Património Cultural 
Europeu (anual); Elaboração e concretização de planos de comunicação 

para promoção de eventos de fundo a que a Direção dê prioridade de in-

vestimento (anual);  Continuação da participação nos projetos relacionados 
com a Bilhética, Turismo e Novas Tecnologias (anual).

- Itinerários Culturais do Conselho da Europa: Representação de Portugal 
no Comité Diretor do Acordo Parcial Alargado dos Itinerários Culturais do 
Conselho da Europa. Participação em reuniões do Comité, apreciação de 
candidaturas e dinamização dos Itinerários (anual).

5.7. 
COMUNICAÇÃO 
E DIVULGAÇÃO
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A formação prevista no Plano de Formação reveste-se de uma impor-
tância crucial para o desempenho organizacional da DGPC, sendo que 
algumas das ações a desenvolver continuarão a ser programadas e or-

ganizadas por entidades com as quais esta Direção-Geral já estabeleceu 
protocolos ou acordos de parceria, de entre as quais se destacam o INA, o 

CEARTE e a Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, tendo em vista uma 
gestão de processos de formação continua e de aprofundamento das valências dos 
seus colaboradores.

Tendo em consideração o levantamento das necessidades de formação e o que foi pla-
neado para 2017-2020, serão realizados este ano 19 ações, de entre os quais se desta-

cam: o Inglês – Avançado, a Contratação Pública, a Avaliação de Competências no Âmbito 
do SIADAP 3, o Sistema de Normalização Contabilística – Reforço das aprendizagens e a 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

Quanto ao Protocolo com o CEARTE, a aposta formativa centrar-se-á nos cursos Inglês, Espanhol e 
Italiano e nas Técnicas de Atendimento.

Encontram-se ainda programadas ações de formação específicas nos domínios científico e técnico do pa-
trimónio e da museologia de que se destacam:

Convento de Cristo: Workshop “Flores de Papel da nossa Festa” (março/ maio).

Mosteiro da Batalha: Curso - “No tempo de D. João I” (fevereiro/ março); III Curso de Formação para 
Guias (24 a 26 janeiro).

Mosteiro de Alcobaça: Workshops “Quando os monges – faziam livros: os segredos da biblioteca de 
Alcobaça” (a definir); Ação de formação sobre a Livraria do Mosteiro de Alcobaça (a definir).

Palácio Nacional de Mafra: Workshop sobre Instituições com acervos musicais (28 e 29 março).

Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado: Workshops e conferências em torno da 
exposição “Horto de Incêndio” (dezembro 2019/ janeiro 2020).

Museu Nacional Machado de Castro: Oficinas de Teatro (anual).

Museu Nacional do Traje: Workshop “Gestão de coleções de traje e de têxteis: inventário, conservação 
preventiva e reservas” (anual).

Museu Nacional Grão Vasco: Curso de Sânscrito e Literatura Indiana (março/ maio).

Museu Nacional da Música: Ação de Formação sobre a música ocidental (semestral); Estágios e Volun-
tariado (anual).

Forte de Sacavém: Workshop Património Rural (18 janeiro).

Laboratório de Arqueociências (LARC): Formação e orientação de voluntários na área da Arqueozoolo-
gia (1 setembro 2018/ 2019); Workshops: TROIASUMMERSCHOOL (junho); Miróbriga - Escola de verão 
(junho); Ichthyoarchaeology: Theories, Methods and Practice (novembro).

Departamento de Bens Culturais (DBC):  Ação de Formação sobre procedimentos de gestão de emer-
gência em sítios arqueológicos (outubro); Workshops de conservação e gestão do Património (EEA GRAN-
TS) (novembro); Ações de formação sobre práticas e equipamentos ligados ao Património Náutico e Suba-
quática (EEA GRANTS) (outubro); Formação especializada na área da arqueologia náutica e subaquática 
(mergulho, informática, utilização de equipamentos) (plurianual).

Departamento de Museus, Conservação e Credenciação (DMCC): Realização de ações de formação 
(conferências e workshops) sobre conservação e restauro (plurianual); Estágios Curriculares de alunos 
estrangeiros (plurianual); Formação de mestrados e licenciados e orientação de pós-doutorados (pluria-
nual); Formação para profissionais da Rede Portuguesa de Museus (anual).

5.8. 

FORMAÇÃO
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RECURSOS 
HUMANOS   6.

A evolução, por carreiras e categorias, dos colaboradores que asseguram a missão, 
atribuições e competências da DGPC, quer no âmbito dos serviços centrais, quer no 
âmbito dos serviços dependentes, reflete-se na estratégia em matéria de recursos 
humanos a implementar no corrente ano por forma a reforçar as áreas de vigilância 
e apoio aos visitantes em praticamente todos os serviços, razão pela qual serão ope-
racionalizadas as seguintes medidas de gestão de pessoal, a saber:

a) O recrutamento de 24 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 alguns trabalhadores 
das diversas carreiras para colmatar a deficiência de recursos humanos nos 
museus, palácios e monumentos sedeados na zona metropolitana de Lisboa, 
nos termos do artigo 95º da LTFP aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho;

c) O processo de regularização da situação precária de 94 trabalhadores 
nos termos da Portaria, nº 150/2017, de 03 de maio.

Uma nota ainda sobre o facto de os trabalhadores da DGPC estarem, na sua esmaga-
dora 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. 
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RECURSOS 
HUMANOS   

O quadro infra discrimina essa distribuição por faixa etária e género dos efetivos da 
DGPC a 31/12/2018, a saber:

O mapa de pessoal da DGPC para 2019, foi aprovado pelo Senhor Ministro da Cultura 
em 21 de agosto de 2018, encontra-se identificado no quadro seguinte:

A implementação faseada do controlo eletrónico 
da assiduidade constitui também um objetivo a atin-
gir, 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 procedimento 
de consulta prévia a várias entidades. 

Dirigente Superior de 1º grau 1

Dirigente Superior de 2º grau 4

Dirigente Intermédio de 1º grau 21

Dirigente Intermédio de 2º grau 14

Técnico Superior 369

Assistente Técnico 532

Assistente Operacional 90

Informático 6
Técnico de Fotografia e Radiografia 
para a Conservação 4

Total 1041

Grupo/Cargo/Carreira Postos de 
trabalho

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 1 2 4 0 4

Dirigente Intermédios de 1º 
grau 1 1 2 2 1 1 3 2 2 4 8 11 19

Dirigente Intermédios de 2º 
grau 1 3 2 2 1 3 2 10 12

Técnico Superior 1 3 8 21 9 29 12 59 25 63 14 38 9 17 78 230 308

Assistente Técnico 2 2 6 8 3 7 10 25 16 22 25 39 16 55 18 52 4 22 100 232 332

Assistente Técnico 
RCTFPTRincerto 3 9 9 8 9 9 6 3 2 4 3 4 3 5 1 1 36 43 79

Assistente Operacional 1 3 2 4 2 6 8 16 4 10 3 4 20 43 63

Técnico de Informática 1 1 1 1 3 1 4

Técnico de Fotografia e 
Radiografia para a 
Conservação

3 0 3 3

TOTAL 2 2 9 17 14 18 28 60 36 63 46 114 56 142 41 110 19 48 251 574 825

CARREIRAS / 
CATEGORIAS

ESCALÃO ETÁRIO

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

GENERO 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
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RECURSOS 
FINANCEIROS  7.

Na proposta de orçamento de funcionamento (€39.904.535), destacam-se as seguintes 
situações:

 - Despesas com o pessoal (€24.054.728), representam 60,28% do total orçamentado;

- Nas aquisições de bens e serviços (€11.081.000) o impacto estimado com os encargos 
das instalações, limpeza e higiene, exposições e similares, vigilância e segurança, é de 
€7.600.000, representando 68,58% do total deste agrupamento de despesa;

- No que concerne ao valor inscrito para 2019 a título de transferências correntes 
(€770.230), refere-se essencialmente as transferências para a Fundação Côa Parque (€ 
595.000) e os encargos com as quotas para Organismos Internacionais (€ 75.000);

- No agrupamento Outras Despesas Correntes (€1.389.275), a verba inscrita em 2019, 
refere-se ao impacto da aplicação da cláusula de reserva orçamental de 2,5% em re-
ceitas próprias (€ 559.275), bem como aos encargos com impostos e outras taxas, com 
especial incidência no que respeita ao IVA (€ 800.000);

- A verba de € 2.603.802 inscrita em Aquisições de Bens de Capital destina-se a inter-
venções a realizar nos imóveis afetos à DGPC, à aquisição de obras de arte, à aquisição 
de máquinas de venda de bilhetes e à implementação da nova bilhética.

Em 2019, a proposta de orçamento de investimento (€10.696.522), centra-se fundamen-
talmente nos seguintes projetos:

- Requalificação e Valorização dos Monumentos e Museus afetos à DGPC;

- Modernização dos Sistemas de Informação e de Divulgação e Animação do Património 
Cultural;
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RECURSOS 
FINANCEIROS  

- Implementação do Programa Cultura no âmbito do EEA Grants 2014-2021;

- Novo programa para a Rede Portuguesa de Museus.

Sobre o valor total do orçamento, incidiu por força da aplicação da Lei do Orçamento 
de Estado para 2019 um cativo global estimado de €4.337.799, pelo que a dotação 
disponível é de € 46.263.250.

Orçamentos Dotação inicial Peso dos agrupamen-
tos de despesa %

Orçamento Funcionamento 39.904.535 100,00
 01.00.00.00 - Despesas com o pessoal 24.054.728 60,28
02.00.00.00 - Aquisição de bens e serviços 11.081.500 27,77
03.00.00.00 - Juros de mora 5.000 0,01
04.00.00.00 - Transferências correntes 770.230 1,93
06.00.00.00 - Outras despesas correntes 1.389.275 3,48
07.00.00.00 - Aquisição de bens de capital 2.603.802 6,53
Orçamento Investimento 10.696.522 100,00
 01.00.00.00 - Despesas com o pessoal 250.758 2,34
02.00.00.00 - Aquisição de bens e serviços 1.127.572 10,54
04.00.00.00 - Transferências correntes 1.194.604 11,17
07.00.00.00 - Aquisição de bens de capital 8.123.588 75,95
TOTAL (OF+OI) 50.601.057
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INDICADORES 
DE MONITORIZAÇÃO 
DO PA8.

INDICADOR PREVISTO META (70-75%)

Nº de Exposições 98 69 a 74

Nº de Estudos de Investigação 52 36 a 39

Nº de Edições 74 52 a 55

Nº Ações a desenvolver na 
área da Educação/Eventos/
Encontros

125 87 a 94

Nº Ações na área Cultural 
Externa 51 36 a 38

Nº Iniciativas na área da Co-
municação e Divulgação 55 39 a 41

Ações de Formação

- Nº de Ações

- Nº de Formandos

42

310

29 a 32

217 a 233
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INDICADORES 
DE MONITORIZAÇÃO 
DO PA
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