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 NOTA INTRODUTÓRIA
1.

As orientações estratégicas que enquadram as atividades da Direção-Geral do Património Cultural em 2020 
mantêm-se norteadas pela necessidade de assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restau-
ro dos bens que integram o património cultural imóvel, móvel e imaterial do País, bem como o desenvolvimento e 
execução da política museológica nacional.

A atividade da DGPC e o seu desempenho global são determinados por desafios com características distintas 
que se agrupam, por um lado, no lançamento dos procedimentos concursais internacionais para os cargos de 
direção intermédia de 1º grau para os Museus, Monumentos e Palácios associada à implementação do regime 
de autonomia dos MMP e, por outro, na necessidade de implementar medidas de boas práticas e de sustentabi-
lidade financeira e a promoção da salvaguarda e a valorização do património cultural imóvel, móvel e imaterial 
desenvolvendo o contacto, as parcerias para fomentar o trabalho em rede. 

As atividades de carácter regular centram-se nas seguintes grandes áreas: promover a participação, a divulga-
ção e a acessibilidade aos Museus, Monumentos e Palácios; planeamento de atividades e programação cultural 
adequadas; investigação, estudo, preservação, conservação e comunicação do património cultural; cooperação 
internacional, nomeadamente com países de língua oficial portuguesa e com organismos internacionais com inter-
venção na área do património cultural.

Releva, em particular, que o exercício das atividades regulares se desenvolve num contexto caracterizado por 
alterações ao quadro legal da DGPC, tanto na sua estrutura nuclear como flexível, que decorrem das dinâmicas 
do contexto institucional que estão hoje subjacentes à salvaguarda do património cultural, exigindo a definição e 
reformulação de procedimentos e a adaptação de sistemas de informação, simultaneamente à necessidade de 
simplificar obtendo ganhos de eficácia e eficiência.

Realça-se a importância de preservar e densificar os princípios e os valores fundamentais da política cultural, 
para que o Estado assegure a transmissão de uma herança nacional cuja continuidade e enriquecimento unirá as 
gerações num percurso civilizacional singular, proteja e valorize o património cultural como instrumento primacial 
de realização da dignidade da pessoa humana e incentive, como supra referido, o conhecimento, o estudo, a 
proteção, a valorização e a divulgação do património cultural. Para alcançar estes objetivos, é essencial que a 
administração do património cultural seja dotada de meios que permitam consolidar a oferta pública dos museus, 
monumentos e palácios nacionais.

O reforço da capacitação institucional, consubstanciado no aprofundamento quantitativo e qualitativo de compe-
tências constitui a condição necessária para responder à dinâmica da garantia do serviço público de excelência 
através de uma constante adaptação da DGPC.

Bernardo Alabaça
Diretor-Geral
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O Plano de Atividades da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) para 2020 tomou como pressuposto 
as Grandes Opções do Plano (GOP), tendo como foco primacial uma visão integrada e participada para 
as políticas sobre o património cultural e os museus, centrada na preservação da diversidade cultural, na 
construção da memória social e no acesso alargado à sua fruição, assente num novo modelo de autonomia 
de gestão dos museus, monumentos e palácios (MMP), do reforço do trabalho em rede e parcerias, da adap-
tação às transformações digitais e de captação de investimento nacional e estrangeiro.

Este novo modelo de gestão decorre da implementação do Decreto-Lei n.º 78/2019, de 5 de junho, que 
aprova o regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, monumentos e palácios e torna a DGPC mais 
apta e global para enfrentar, de forma desconcentrada, os novos desafios lançados ao património cultural, 
possibilitando a efetivação de uma política cultural que dê cabal cumprimento aos valores e princípios con-
sagrados na Constituição e na lei.

Os museus, monumentos e palácios, dotados assim de uma maior autonomia de gestão e decisão, quanto 
ao planeamento da atividade e programação, contribuem para um Plano de Atividades mais participado, 
que procura alcançar os objetivos e metas dos Planos Estratégicos definidos pelos diretores dos MMP em 
articulação com a Direção da DGPC no  âmbito das funções museológicas e de salvaguarda patrimonial 
consagradas na lei, em sede de plano plurianual de gestão.

A articulação entre a educação, cultura e património afigura-se essencial, uma vez que permite fomentar no-
vas atitudes, valores e competências nas sociedades modernas. Neste sentido, a DGPC colabora num projeto 
coordenado pela Inspeção Geral de Educação e Ciência, em parceria com a Direção Geral de Educação, o 
Alto Comissariado para as Migrações, a Rede Nacional das Escolas Associadas da UNESCO e a Secretaria 
de Estado para a Integração e as Migrações, com o objetivo de fomentar processos educativos inclusivos, 
compreensivos e de cidadania da diversidade cultural. Este projeto visa incentivar processos educativos de 
qualidade com base na transmissão transdisciplinar de conhecimentos, com o intuito de promover justiça so-
cial e igualdade de oportunidades para todos. Deste modo, pretende-se explorar e valorizar o património 
cultural como recurso para o desenvolvimento de um ensino inclusivo, igualitário, democrático e sustentado e 
como elemento potenciador para o combate ao absentismo e insucesso escolar.

No âmbito do orçamento participativo de Portugal, a DGPC coordena o Projeto “Mergulho na História” 
em parceria com Marinha, Força Aérea, IPMA, EMEPC, Nova, FEUP, UAL, CIDEHUS, CMAlcaçer-do-Sal, CM-
Grandola, CMSines e TroiaResort, que visa sensibilizar a comunidade científica nacional e internacional, bem 

SUMÁRIO EXECUTIVO
2.
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como as comunidades locais, através de produção e transferência de conhecimento, com base em campa-
nhas arqueológicas, novas tecnologias e realização de atividades de especialidade ou vocacionadas para 
o público em geral.

Pretendemos desenvolver uma proposta de plano de ação que permita implementar uma nova abordagem 
assente na prevenção, preparação e adaptação dos bens culturais face aos impactos dos fenómenos natu-
rais e da ação humana, tendo por base os conhecimentos adquiridos no Projeto STORM e publicados num 
White paper e no Livro “Cultural Heritage Resilience Against Climate Change and Natural hazards. Methodolo-
gies, Procedures, Technologies and Policy improvements achieved by Horizon 2020 – 700191 STORM Project”.

Com o projeto “Sistemas de informação em património cultural - conteúdos culturais em Rede: museus, palá-
cios e monumentos; coleções museológicas e bens culturais móveis; arquivos fotográficos; património imate-
rial”, cofinanciado através do Portugal 2020 propõe-se contribuir para a modernização, acesso e eficiência 
dos serviços da DGPC, atuando em dois níveis – por um lado, na modernização e otimização dos sistemas de 
informação Matriz (Matriz 3.0/ MatrizNet, MatrizPix e Matriz PCI) e, por outro, na criação de um sistema de 
informação da Rede Portuguesa de Museus – que se materializará na conceção, desenvolvimento tecnológico 
e implementação de uma rede interoperacional de 4 novos sistemas de informação. 

No âmbito do Programa Cultura EEA Grants 2014-2021, do qual a DGPC é a Operadora de Programa, 
pretende-se efetuar a seleção, análise e contratualização dos projetos candidatos ao Aviso de Concurso 
Desenvolvimento Local, através da Salvaguarda e Revitalização do Património Costeiro. Este aviso visa o 
apoio a projetos de salvaguarda e revitalização do património cultural costeiro classificado ou em vias de 
classificação, que potenciem o desenvolvimento sustentável das comunidades locais e contribuam para o re-
forço da memória e identidade dessas comunidades, nomeadamente na conversão em espaços, como centros 
de memória, de interpretação e desenvolvimento de atividades tradicionais. No eixo do Património Cultural, 
contamos ainda com o desenvolvimento dos dois projetos pré-definidos, o Projeto “WaterWorld – gestão e 
conservação do património subaquático”, que visa a salvaguarda, conservação, monitorização e dissemi-
nação de património cultural náutico e subaquático, a ser desenvolvido através do Centro Nacional de Ar-
queologia Náutica e Subaquática, e o Projeto “FILMar – digitalização de património cinematográfico”, que 
visa promover a digitalização e divulgação do património cultural cinematográfico português e norueguês, 
relevante e culturalmente valioso, como plataforma de conhecimento na relação do Homem com o Mar, con-
tribuindo para uma melhor compreensão da história, tradições e identidade nacionais, sendo desenvolvido 
pela Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema.

Eixo do Património Cultural (DGPC)

Tipologia Designação Objetivo Montante Comp.

Aviso de Concurso 1
Desenvolvimento Local através da 
Salvaguarda e Revitalização do 

Património Costeiro

Conservação e valorização de 
património cultural costeiro 4.397.809€ 85%

Projeto Pré-Definido 1 WaterWorld – gestão e conservação 
do património subaquático

Salvaguarda, conservação, monito-
rização e disseminação e patrimó-
nio cultural náutico e subaquático

995.000€ 100%

Projeto Pré-Definido 2 FILMar – digitalização de património 
cinematográfico

Digitalização e divulgação de 
património fílmico 881.250€ 100%

...
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MISSÃO

VISÃO 

VALORES

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 fren-
tes de contato.

Independência: exercer as suas compe-
tências com critérios de ordem técnica, 
de transparência, de isenção e imparcia-
lidade, em benefício do património cultu-
ral e da sociedade. 

Equidade: no acesso e tratamento de to-
dos, incluindo os cidadãos com deficiên-
cia e incapacidade, independentemente 
de questões de género, condição social, 
cultural, política, étnica ou religiosa.

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

A DGPC tem por missão assegurar a 
gestão, salvaguarda, valorização, con-
servação e restauro dos bens que inte-
gram o património cultural imóvel, móvel 
e imaterial do país, bem como desen-
volver e executar a política museológica 
nacional.
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ANÁLISE SWOT
4.

PONTOS FORTES 
(STRENGHTS)

 * Capacidade de Gerar Receitas Próprias
*Operador do Programa Cultura no EEA GRANTS 

2014-2021
*Gestão de Projetos Inovadores 

*Novo Sistema de Gestão da Bilhética dos MPM
Automação do Processo de Venda de Bilhetes

*Inauguração de Novos Espaços Museo-
lógicos e  Requalificação dos Existentes

Aposta Crescente na Formação dos 
Seus Colaboradores

PONTOS FRACOS 
(WEAKNESSES)

*Falta de capacitação de Recursos Humanos com 
valências nas áreas estratégicas da DGPC e Dificul-

dades no seu Recrutamento
* Debilitação do Sistema de Gestão Documental

* Insuficiente comunicação interna e externa
*Insuficiência de Ações de Prevenção e Manuten-

ção dos imóveis
*Falta de Articulação na Progra-
mação de Iniciativas Conjuntas 
e Ausência de Trabalho em 

Rede 

OPORTUNIDADES
(OPPORTUNITIES)

*Lei de Autonomia dos Museus
*Financiamento  Comunitário

* Melhoria da Conjuntura Económica Nacional e Inter-
nacional / 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

AMEAÇAS
(THREATS)

*Descentralização para os Municípios da gestão, 
valorização e conservação dos imóveis classificados 

(não Nacionais)
* Dificuldade de renovação geracional dos Recursos 

Humanos
* Regras dos procedimentos administrativos

* Escassez de recursos financeiros
* Redução da Capacidade Mecenática e 

Empresarial
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OE1 – Promover a participação, a divulgação e a acessibilidade aos Museus, Monumentos e Palácios; 

OE2 – Promover a salvaguarda e a valorização do património cultural imóvel, móvel e imaterial;

OE3 – Implementar medidas de boas práticas e de sustentabilidade financeira;

OE4 – Promover uma cultura de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar.

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

  Eficácia: Peso 10%

OO1 - Melhorar as condições de acesso e fruição aos Museus, Monumentos e Palácios da DGPC             

•	 N.º de ações de conservação, restauro e requalificação do património móvel; Meta: 400

•	 N.º de ações de conservação, restauro e requalificação do património edificado; Meta: 40

OO2 – Promover e aumentar a acessibilidade e divulgação cultural aos Museus, Monumentos e Palácios

•	 Nº de exposições inauguradas; Meta: 65

•	 N.º de ações que promovam a acessibilidade aos Museus, Monumentos e Palácios (ateliers, seminários e 

visitas temáticas); Meta: 70 

OO3 – Celebrar Protocolos e Parcerias com outras entidades públicas e privadas 

•	 N.º de protocolos/parcerias celebrados; Meta: 30

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

5.
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  Eficiência: Peso 45%

OO4 – Promover a classificação de bens culturais imóveis

•	 N.º de pedidos de classificação que dão entrada na DGPC; Meta: 20    

•	 N.º de publicações de processo de classificação; Meta: 20

OO5 – Aumentar a autonomia e eficiência financeira da DGPC 

•	 Autonomia financeira = (Receita Própria/Despesa Total)*100; Meta: 30%

OO6 – Garantir uma boa gestão e execução dos recursos  

•	 Prazo de pagamento a fornecedores (dias corridos); Meta: 30

OO7 – Executar os projetos financiados no âmbito de Programas Comunitários

•	 N.º de ações executadas no âmbito de candidaturas aprovadas; Meta: 24

OO8 – Assegurar o desenvolvimento e implementação das medidas Cultura previstas no programa 

«SIMPLEX»

•	 Taxa de execução das medidas cultura inseridas no Programa Simplex ou na Agenda de Transforma-

ção Digital da Cultura; Meta: 30%

  Qualidade: Peso 45%

OO9 - Garantir a qualidade de serviço prestado nos Museus, Monumentos e Palácios nos termos previstos 

no art.º 25.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março

•	 Grau de satisfação do público utilizador (0 a 5); Meta: 4

OO10 – Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que faci-

litem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, nos termos previstos no art.º 25.º da Lei n.º 

2/2020, de 31 de março 

•	 Taxa de trabalhadores com as fichas de aptidão individuais de segurança e saúde no trabalho concluí-

das; Meta: 60%

•	 Taxa de pareceres favoráveis a pedidos de horários adaptados; Meta 90% dos requerentes de jorna-

da contínua

OO11 - Aumentar a participação em projetos inovadores ou de responsabilidade social 

•	 Nº de projetos inovadores ou de responsabilidade social; Meta: 2

...
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6.1.1. Património Imóvel

Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização – Assegurar a continuidade das candidaturas ao Pro-
grama Valorizar – All for All – Turismo acessível, focando-se na acessibilidade dos espaços, com a criação de  no-
vos percursos de visita que incluem a instalação de elevadores e na acessibilidade da informação, com maior 
diversidade de oferta no que toca à comunicação. Deste modo, pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira 
de rodas poderão visitar espaços que até aí lhes estavam vedados. Por outro lado, a disponibilização de materiais 
para tocar ao longo do circuito de visita (maquetes e réplicas) contribuirá para uma melhor compreensão do lu-
gar.  Estas intervenções serão efetuadas no Convento de Cristo: Nova Portaria; Novas instalações sanitárias; Ma-
teriais táteis e sinalética direcional | No âmbito da candidatura aprovada Património Mundial da UNESCO prevê-
-se executar a relocalização da loja (e adaptação de espaço conexo a sala polivalente) e a criação de uma nova 
portaria com acessibilidade regulamentar, medidas fundamentais para a implementação do novo circuito de visita 
e correta compreensão histórica do conjunto. No plano da conservação e restauro deverá iniciar-se a empreitada 
que abrange as fachadas e coberturas da igreja e charola. Mosteiro de Alcobaça: Materiais táteis e sinalética 
direcional | No âmbito da candidatura Património Mundial da UNESCO, foi concluída em 2019 a obra da nova 
portaria e loja, faltando realizar as obras do exterior, a conservação e restauro da fachada poente e fachada 
norte rebocada, com uma duração prevista de doze meses e que permitirá estabelecer o novo circuito aos visitan-
tes. Mosteiro da Batalha: No âmbito das candidaturas ao Património Cultural da Unesco e ao Turismo acessível, 
serão realizadas intervenções para a recuperação dos claustros do mosteiro para a adaptação de espaços para 
novas portarias e nova loja da DGPC, e para a acessibilidade ao claustro de D. Afonso V, com a sistematização e 
a reestruturação dos acessos verticais e instalações sanitárias, no piso superior. Estas propostas têm como objetivo 
a qualificação e diferenciação da visita aos Mosteiros Património Mundial através da valorização dos circuitos e 
dos espaços para o público. Museu Nacional Machado de Castro: Na sequência da intervenção global do Museu 
(2006-2009) a Igreja de S. João de Almedina, parte integrante do antigo Paço Episcopal, atual museu, irá ser 
objeto de recuperação e restauro  com a dupla funcionalidade de ser usado como auditório ou espaço de igreja 
visitável. Essa, graças à construção de mobiliário, em guarda-vento,  integra bancadas telescópicas. Com esta in-
tervenção a DGPC recupera o edifício que atualmente funcionou como armazém, devolvendo a espacialidade de 
igreja com funções de auditório, quando necessário, já que esse tem sido o seu uso principal desde a implantação 
da República. Museu Nacional Soares dos Reis: No âmbito da candidatura ao Programa Operacional Regional 
do Norte, Museu Nacional Soares dos Reis - Modernização e Dinamização, encontra-se em curso uma empreitada  
de remodelação dos espaços e equipamentos expositivos no Museu Nacional Soares dos Reis  que abrange as 
salas de exposições temporárias, sala Soares dos Reis, áreas expositivas correspondentes às alas laterias do 

AÇÕES A 

DESENVOLVER

6.
6.1
PATRIMÓNIO
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piso 1 e salas de exposição do piso 0, 1, e 2, átrio, loja e escadaria, reparação de caixilharias, portas e portadas 
e parte da cobertura do conjunto edificado. Fortaleza de Peniche: No âmbito da Resolução da Assembleia da 
República n.º 118/2017, de 14 de junho, e com vista a dar corpo à instalação do Museu Nacional da Resistência 
e da Liberdade, prosseguem as obras necessárias à adaptação dos edifícios prisionais da Fortaleza de Peniche, 
assim como a reabilitação das muralhas mais danificadas. Sé Patriarcal de Lisboa: Candidatura aprovada ao 
Programa Operacional Regional de Lisboa, Recuperação e Valorização da Sé Patriarcal de Lisboa, embora com 
atraso devido aos achados arqueológicos encontrados na escavação, continuam a decorrer os trabalhos da em-
preitada “ Instalação do Núcleo Arqueológico Recuperação dos Claustros Superior e Inferior da Sé Patriarcal de 
Lisboa”. Museu Monográfico de Conímbriga: No âmbito da candidatura Municipal, Centro 2020 - CIM região de 
Coimbra, Alargamento do complexo arqueológico de Conimbriga, encontram-se em curso duas intervenções, uma 
no sítio arqueológico e  outra no museu (bilhética). As intervenções têm como objetivo, respetivamente, o restauro e 
consolidação da Muralha Romana, em circuito visitável e a adaptação da bilhética para loja/bilhética. Esta última 
operação adapta o espaço de entrada e saída, quer no museu, quer no sítio arqueológico, para a dupla funcio-
nalidade mais eficaz e rentável em termos de recursos humanos. Mosteiro dos Jerónimos: Dando continuidade ao 
Plano de Conservação e Restauro das Abóbadas da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, prevê-se, devido ao agra-
vamento da situação, iniciar as fases exteriores E3 e E4 e as interiores I5 e I6 que correspondem, respetivamente 
ao exterior e ao interior do cruzeiro da Igreja. 

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 Câmara Municipal de Lisboa (obra em curso).

Departamento de Bens Culturais: Salvaguarda do Património Arquitetónico  - Participação no Conselho 
Nacional de Cultura na secção e Património Arquitetónico; Análise de processos de salvaguarda no âmbito 
de instrumentos de gestão territorial e participação em grupos de trabalho e comissões de acompanhamento 
em planos de gestão territorial; Emissão de certidões de direitos de preferência, benefícios fiscais e certifica-
ção energética em bens imóveis classificados, em vias de classificação, e situados nas zonas de proteção ZEP 
das NUTS II; Análise de processos de publicidade e salvaguarda em intervenções em património classificado 
ou em vias de classificação na área de Lisboa e Vale do Tejo e respetivas ZP e ZEPs, via DRCs; Acompanha-
mento de obras e intervenções de iniciativa pública ou privada por técnicos da DGPC.

Departamento de Bens Culturais: Inventariação, Estudo e Salvaguarda do Património Arqueológico - Prevê-
-se dar continuidade à análise de Pedidos de Autorização de Trabalhos Arqueológicos (PATA) - Lisboa e Vale do 
Tejo e sítios em meio aquático, bem como submeter a despacho da Direção os processos instruídos pelas Direções 
Regionais de Cultura; 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 pro-
movendo a salvaguarda dos bens arqueológicos; Análise e apreciação dos relatórios arqueológicos entregues na 
sequência de trabalhos 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; Analisar 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: Manu-
tenção de embarcações e de equipamento de mergulho para a realização de trabalhos arqueológicos, ações de 
monitorização e fiscalização; Participação em comissões de avaliação de impacto ambiental; Dar continuidade à 
análise e proteção do património arqueológico no âmbito das avaliações de impacto ambiental; Colaboração no 
âmbito da elaboração de instrumentos de gestão territorial; Emitir pareceres sobre o licenciamento de obras vi-
sando a salvaguarda de património arqueológico; Dar pareceres na área da certificação florestal e salvaguarda 
de património arqueológico; Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos – Abertura de Concurso, apreciação de 
candidaturas e publicitação dos projetos vencedores (2020); Projetos de Investigação Plurianual de Arqueologia 
(plurianual); Participação no Conselho Nacional de Cultura na secção de Património Arqueológico.

Departamento de Bens Culturais: Arquivo, Documentação e Biblioteca / Forte de Sacavém - Promover a edu-
cação e sensibilização, bem como a discussão e divulgação técnico-científica nos domínios do património arqui-
tetónico, urbanístico e paisagístico, bem como potenciar o acesso e a utilização dos conteúdos SIPA por grupos 
diversificados de utilizadores; Dar continuidade ao inventário do património imóvel SIPA; Início do projeto ROS-
SIO - Projetos de desenvolvimento e implementação de infraestruturas de investigação inseridas no RNIE;
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Departamento de Bens Culturais: Classificação, Inventário e Georreferenciação do Património Imóvel – 
Propor e promover a tramitação 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 - classificação e ZEP; Atualização e criação de fichas de inventá-
rio 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 os imóveis classificados ou em vias de classificação no Sistema de Informação ULISSES e Sistema de 
Informação Geográfica associado, bem como a sua disponibilização no Atlas Georreferenciado do Património 
Imóvel Classificado e em vias de classificação, em conformidade com a DIRETIVA INSPIRE, e incluindo a infor-
mação referente aos imóveis classificados como Interesse Municipal providenciados pelas Câmaras Municipais 
através de protocolos estabelecidos com a DGPC, ou com Universidades ou outras instituições; Atualização dos 
dados técnicos e científicos de património arqueológico terrestre e subaquático no sistema de informação EN-
DOVELICO e no sistema de informação geográfico associado, bem como a sua disponibilização on-line no Portal 
do Arqueólogo/ Geoportal; Uniformização no tratamento dos dados geográficos, e organização dos fundos, 
documentos gráficos e fotográficos de património arqueológico; Disponibilização na página da DGPC de um 
roteiro/inventário temático, no âmbito da atualização das fichas do módulo de inventário do sistema ULISSES.

6.1.2. Património Móvel

Museus, Monumentos e Palácios da DGPC: Estudo dos acervos, inventário, registo fotográfico e digitaliza-
ção 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.

Departamento de Bens Culturais: Inventário, Classificação, Circulação e Incorporação de bens culturais 
móveis: através da atualização da informação referente a bens móveis nacionais que se encontrem protegidos 
pela legislação em vigor, sempre que se verifique a sua conversão; 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 circulação de bens culturais, nomeadamente 
em caso de conflito armado; Atualizar as fichas do património móvel da BMCI, classificado, e em vias de classi-
ficação; Elaboração de protocolo de constituição de reservas de espólios arqueológicos territoriais e instrução 
dos procedimentos de incorporação de bens arqueológicos nos museus da Rede Portuguesa de Museus e nas 
reservas de espólios territoriais; Desenvolver ações de monitorização, conservação e restauro de espólio ar-
queológico subaquático, com recurso a equipamentos de laboratório adquiridos para o efeito.

Departamento de Museus, Conservação e Credenciação: Instrução de processos de gestão de coleções, 
circulação nacional e internacional, de empréstimos de curta e longa duração de peças de museus e palácios 
da DGPC; Gestão da coleção de arte Contemporânea do Ministério da Cultura; Estudos e intervenções de 
conservação e restauro efetuados diretamente em bens culturais móveis de interesse nacional e de interesse 
público ou de bens não classificados, mas de reconhecido valor histórico, artístico, técnico ou científico que 
possam constituir-se como referência da atividade de salvaguarda e conservação do património cultural mó-
vel, bem como em património cultural móvel procedentes de Museus, Monumentos e Palácios da DGPC.

6.1.3. Património Imaterial

Departamento de Bens Culturais: Pronunciar-se sobre os pedidos de inscrição de manifestações imateriais no 
Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial; Atualizar os registos do património imaterial do Matriz 
PCI, de processos em curso, inventário nacional e salvaguarda urgente.



13

Direção Geral do Património Cultural  |  PLANO DE ATIVIDADES 2020

6.2. 
EXPOSIÇÕES

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves: Exposição de Teresa Pavão; Exposição de Fernando Marques de 
Oliveira.

Convento de Cristo: Exposição permanente de peças da Botica Conventual sécs. XVI-XVII (2020); Exposição 
com Conferência sobre a retrospetiva da obra do Arquiteto Gonçalo Byrne (2020); Exposição com Confe-
rência sobre a retrospetiva da obra do Arquiteto João Santa Rita (outubro); Exposição de Livros de Canto 
Litúrgico (2020/2021); “Elementos Escultóricos e Artísticos na Arquitetura Monástica” do Núcleo Museológico 
Escultura “Epigrafia e Tumulária - séc. XV e XVI” (2020/2021).

Mosteiro da Batalha: Instalação artística “URBEX INCURSÃO” (Música, fotografia, instalação), de Henrique 
Borges (6 de junho/25 de outubro); Exposição Temporária “Sentir o Tempo II - As máquinas de relógios de 
Torre” (julho/outubro); Instalação artística “12 movimentos para uma queda”, de Nuno Vieira (julho/outubro); 
Exposição “A vida para além das rochas” (julho/outubro); Exposição “Nuno Gonçalves na perspetiva de Al-
mada Negreiros” (julho/outubro).

Mosteiro de Alcobaça: Exposição “Património Mundial de Portugal” (2º semestre).

Mosteiro dos Jerónimos: Exposição “Iconografias do Património” - Apresentação da iconografia/ documen-
tação visual dos dois monumentos, do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém (2020).

Museu de Arte Popular: Exposição “Um Cento de Cestos” (2020).

Museu Monográfico de Conimbriga: Exposição “Conimbriga Pré-romana” (10 de junho).

Museu Nacional da Música: Exposição do Acervo do Futuro Museu - Museu do Rock Português; Exposição 
sobre sopros de construção portuguesa; Exposição sobre a vida musical portuguesa do século XX.

Museu Nacional de Arqueologia: Exposição itinerante “Tributo às Gravuras do Vale do Rio Côa” (2020); 
Exposição “Lisboa Romana / Felicitas Iulia Olisipo” (2020/2022); Exposição de homenagem a Vasco Graça 
Moura e Maria Helena Rocha Pereira “O Perene e o Belo na Antiguidade” (2020/2021).
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Museu Nacional de Arte Antiga: “Guerreiros e Batalhas” (janeiro/maio); PEETER BALTEN Calendário” (ja-
neiro/maio); “Guerreiros e Mártires. A Cristandade e o Islão na formação de Portugal” (junho/setembro); 
“Almada e os Painéis de S. Vicente” (outubro/dezembro); “Julião Sarmento e desenhos florentinos do MNAA” 
(2020); “Novos desenhos Maneiristas Portugueses” (2020); “A Caça” (2020); “Projetos decorativos” (junho/
janeiro 2021); “São Sebastião de Bergognone, Coleção Cerruti” (outubro/ janeiro 2021). 

Museu Nacional de Arte Contemporânea: “Os dias das pequenas coisas” de Sarah Affonso (a decorrer/
março); Biografia do traço (fevereiro/maio); Exposição Jorge Santos (junho/agosto); Exposição de Filipe 
Marques (junho/agosto); Exposição de Novas Aquisições (junho/setembro); Exposição de Marlon de Azambu-
ja (setembro/ dezembro); Exposição de Edgar Martins (setembro/janeiro 2021); Exposição em parceria com 
a Imago Lisboa (setembro/janeiro 2021); Exposição inaugural da Galeria Millennium BCP (outubro/março 
2021); Exposição de Querubim Lapa (outubro/janeiro 2021); “Loops” (dezembro/fevereiro 2021).

Museu Nacional de Etnologia: “Lugares Encantados, Espaços de Património” (janeiro/outubro); “Uma Vida 
Dura” (junho/dezembro); “Blow Up in Bissau” (julho/dezembro); “Vergílio Pereira: itinerários de um etnógrafo” 
(5 dezembro 2019/junho).

Museu Nacional de Soares dos Reis: Exposição Temporária “De Azul e de Ouro. O Esmalte em Portugal da 
época medieval à época moderna” (2020); “Memórias do Norte” (2020); Exposição Nacional de comemora-
ção da viagem de Fernão de Magalhães (junho/setembro); “7 Ações Estéticas quase Instantâneas” de Fátima 
Lambert - Início da segunda série deste ciclo iniciado em 2011 (fevereiro/dezembro); Programação de foto-
grafia de Júlio de Matos e Graça Sarsfield (julho/dezembro).

Museu Nacional do Azulejo: “O Azulejo do Futuro” Exposição dos trabalhos das turmas de 12º ano da 
Escola Secundária António Arroio (2019/2020); Jorge Colaço e a azulejaria figurativa do seu tempo 
(2019/2020); “Museu Nacional do Azulejo, 40 anos e agora?” (2020).

Museu Nacional do Teatro e da Dança: Exposição “Amália. O Palco” (2020).

Museu Nacional do Traje: “Desenhar Amália” de Paulo Azenha (junho/setembro); “Georges Dambier” (de-
zembro/outubro 2021); “Vestido-fantasma. Robe-fantôme. Phantom-dress” (dezembro/outubro 2021).

Museu Nacional dos Coches - Picadeiro Real: “Há Fogo! Há Fogo! Acudam, Acudam” (18 de maio de 
2016/dezembro); “Sala Rainha D. Amélia” (2020).

Museu Nacional dos Coches: “Collezione Farnesina” (29 de outubro de 2019/janeiro); “Centenário Ci-
troen” (12 de julho de 2019/janeiro); “Vasko Lipovac - obras” (janeiro/maio); “52 Portas e Janelas têm um 
Ano” (2020); “Primeira Pedra” (junho/setembro); “Modelismo de Coches” de José Cardoso Brito (outubro de 
2018/dezembro); “A Troca das Princesas” (fevereiro de 2019/dezembro); “A Arte de construir Coches...” 
(2020); “A Mala Posta” (2020).

Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo: Coleção de desenhos da Biblioteca Pública de Évora (abril/de-
zembro); Pautas Gráficas manuais do Prof. Christopher Bochmann (2020); “Me, You and the Museum” trabalhos 
efetuados pelos alunos do 1º ano da Licenciatura de Design (2020); Exposição temática até 40 obras inédi-
tas de Simão Dordio Gomes (junho/outubro); “Cabinet of Wonder Évora” Exposição de desenhos e maquetas 
geométricas (junho/julho); Necrópole Medieval (outubro).

Museu Nacional Grão Vasco: “Gaspar Vaz” (maio/setembro); “Paço dos Três Escalões 1.0 – Espaço, Memó-
rias e Coleções” (setembro/dezembro).

Museu Nacional Machado de Castro: Exposição Temporária “Manuel Dias e as Carmelitas Descalças de 
Coimbra” (4 de dezembro 2019/ fevereiro); Exposição Temporária “Nadir Afonso - 100 Anos” (janeiro/
março); SANTACRUZ – Reconstituição digital em 3D da Última Ceia de Hodart | Refeitório do Mosteiro de 
Santa Cruz de Coimbra (abril); Exposição Temporária “Abril no Feminino” (abril/junho); Rubrica ‘Tesouros 



15

Direção Geral do Património Cultural  |  PLANO DE ATIVIDADES 2020

Partilhados “Virgem com o Menino e Anjos”, séc. XV (maio/outubro); Exposição Temporária “De Azul e de 
Ouro. O Esmalte em Portugal da época medieval à época moderna” (julho/agosto); Exposição Temporária 
“Do Martírio à Santidade. Iconografia e Devoção dos Mártires de Marrocos” (setembro/novembro); II Exposi-
ção Nacional de Arte Espontânea | Galeria do Dep. Antropologia da UC (outubro).

Palácio Nacional da Ajuda: Exposição “D. Maria II - uma rainha dos Trópicos” (2020); Exposição “A Dança 
no Salão Oitocentista” (fevereiro/maio); Exposição “Relicários da Casa Real” (outubro / dezembro).

Palácio Nacional de Mafra: “Centenário de José Franco” (maio/junho); “Magia, um Olhar sobre um Tesouro 
Oculto” (até maio).

Panteão Nacional: Exposição “Notáveis Mulheres de Portugal” Prémio Femina 2010/2020 (2020); Exposi-
ção sobre Amália Rodrigues no quadro das Comemorações Oficiais do Centenário do Nascimento da fadista 
(julho/dezembro).

Departamento de Bens Culturais: Exposição Arqueologia em Portugal - Recuperar o Passado em 2019 
(outubro).



16

Direção Geral do Património Cultural  |  PLANO DE ATIVIDADES 2020

Mosteiro da Batalha: Investigação “Anatomia de um Mosteiro - Levantamento Georadar do Monumento” 
(2020); Investigação “A Cor na Capela do Fundador” (2020); Investigação: “Monitorização das Vibrações e 
Patologias da Pedra” (2020); Investigação “As Gárgulas do Mosteiro da Batalha” (2020).

Mosteiro de Alcobaça: Projeto “Cistercian Cultural Heritage: Knowledge and Enhancement in a European fra-
mework”; Estudo sobre a construção do Mosteiro de Alcobaça; Projeto “Era uma vez… Monges, Cavaleiros e 
Reis. À descoberta dos Mosteiros Património Mundial do Centro”; Projeto Europa Criativa: “Form, Music and 
Silence: a sensorial journey through the roots of European Music”.

Museu Monográfico de Conimbriga: Projeto de investigação “Conimbriga MMXX. Avaliação do potencial 
científico e patrimonial do Vale Norte de Conimbriga” (2020/2023).

Museu Nacional da Música: Estudo sobre os instrumentos musicais do Conservatório; Realização de digitali-
zações de documentos e fonogramas.

Museu Nacional de Arte Antiga: Projeto de investigação “Os Painéis de S. Vicente” (2020); Projeto de in-
vestigação “Coleção de escultura cerâmica da oficina dos Della Robbia (2020); Projeto de investigação “Co-
leção de miniaturas do MNAA” (2020); Projeto de investigação “Coleção de ourivesaria francesa e galvano-
plastias do MNAA” (2020).

Museu Nacional de Soares dos Reis: Projeto de investigação dos materiais e técnicas da escultura de Soares 
dos Reis “Geo SR” (janeiro/dezembro).

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

Museu Nacional do Traje: Investigação para a exposição e catálogo “Georges Dambier” (abril).

Museu Nacional Grão Vasco: Projeto “Eu no musEU” e projeto “Imagens que guiam” (1ª segunda-feira de 
cada mês); Projeto “Mãos no ar” (janeiro/dezembro).

Museu Nacional Machado de Castro: Projeto de investigação em parceria com os Departamentos de Quí-
mica e de Física do Mestrado de Química Forense da FCTUC, relativo ao estudo de gemas, ligas metálicas e 
policromias da coleção de Ourivesaria e têxteis do MNMC (plurianual); Projeto de investigação em colabo-

6.3. 
PROJETOS E 
INVESTIGAÇÃO
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ração com o Centro de Ecologia Funcional, Departamento de Ciências da Vida, FCTUC , a desenvolver sobre 
o estudo material e fúngico da pedra de Ança, do Criptopórtico romano de Aeminium “Monumental stone 
biodeterioration assessment within the UNESCO World Heritage site ‘University of Coimbra - Alta and Sofia’” 
(plurianual); Projeto de investigação que visa estudar a reconstituição, com recurso a tecnologia digital 3D, 
da possível disposição original das figuras do conjunto escultórico da Ultima Ceia de Hodart (c.1530-34), 
outrora pertencentes ao refeitório do Mosteiro de Santa Cruz “SANTACRUZ – Reconstituição digital em 3D do 
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra em 1834” (plurianual).

Palácio Nacional de Mafra: Estudo sobre a Rota das Encomendas para a Real Obra de Mafra (novem-
bro 2019/novembro 2020); Investigação sobre a vida de um médico de D. João V (outubro 2019/outubro 
2021); Trabalho de Investigação “O Real Paço de Mafra ao tempo de D. João VI” (outubro 2018/outubro 
2020); Estudo das obras “Representações da Arca de Noé” (novembro/março), “Obras de filosofia Moder-
na” (março 2020/março 2022) e “A Bulgária na Real Livraria de Mafra” em parceira com a embaixada da 
Bulgária (novembro).

Departamento de Bens Culturais: Protocolo de colaboração entre a DGPC e a Fundação Millennium BCP 
para acompanhamento e apoio científico do projeto “Novos Inventariantes” e reformulação da exposição 
permanente no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (2020); Projeto de Reserva Arqueológica Suba-
quática Visitável de Sesimbra (CNANS) (2020).

Departamento de Museus, Conservação e Credenciação: Desenvolvimento do Projeto ERIHS.pt - Plataforma 
Portuguesa da Infraestrutura Europeia de Ciências do Património (2020).
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Mosteiro da Batalha: Publicação do inédito “Sobre o Teatro” - de Miguel Franco (14 de abril); Publicação 
“O Túmulo conjugal de D. João I e Dª Flipa de Lencastre - Estudo epigráfico e tradução” (outubro); Publi-
cação de Estudos do Mosteiro - na Coleção “Espaços e Memórias” do CEPAE (2020); Atas Congresso “Locis 
Sepulcralis” (2020); Atas Congresso “Images and Liturgy in the Middle Ages” (2020); Publicação do estudo 
“Nuno Gonçalves na perspetiva de Almada Negreiros” - de Simão Palmeirim e Pedro Freitas (2020); Coleção 
“No tempo de D. João I” (2020); Publicação do estudo “Elogio da Água. Textos de hidráulica monástica e 
conventual” - de Virgolino Jorge (2020).

Mosteiro de Alcobaça: Publicação do livro “Estudos Monásticos Alcobacenses. Mosteiro de Alcobaça, 25 anos 
Património Mundial” (1º semestre); Publicação do livro “450 anos da Congregação de Santa Maria de Alco-
baça” (1º semestre); Publicação do livro “Manuscritos de Alcobaça” (2º semestre).

Mosteiro dos Jerónimos: Publicação “O Mosteiro dos Jerónimos no Património Hidráulico: Lisboa Aqua Occi-
dentalis” (janeiro / dezembro).

Museu Monográfico de Conimbriga: Publicação “Conimbriga Diripitur. Aspetos das ocupações tardias de 
Conimbriga” (2020); Publicação de uma nova edição do Catálogo das Coleções do Museu (2020).

Museu Nacional da Música: Gravação e edição de 2 CD’s um com o cravo Taskin e outro com o cravo de 
João Baptista Antunes.

Museu Nacional de Arqueologia: Edição “O Arqueólogo Português, S. 5, vol. 8 (2020/ 2021); Suplemento 
a O Arqueólogo Português, vol. 10 - “A terra sigillata da Oficina de Salga 1 de Tróia” (2020/ 2021); Ca-
tálogo da Exposição “Pompeia. Uma ideia Europeia” (2020/ 2021); Publicação do catálogo da Exposição 
Permanente “Antiguidades Egípcias” (2020/ 2021); Catálogo da Exposição “O Perene e o Belo na Antigui-
dade” (2020/ 2021).

Museu Nacional de Etnologia: Edição em caixa de 5 DVD dos filmes etnográficos realizados em Timor por 
Ruy Cinatti, na Coleção «Filmes Etnográficos», publicada em parceria com a Cinemateca Portuguesa-Museu 
do Cinema, I.P. (março/junho).

6.4. 
EDIÇÕES
PUBLICAÇÕES
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Museu Nacional de Soares dos Reis: Edição de catálogo do primeiro ciclo das Ações estéticas quase instan-
tâneas (abril).

Museu Nacional dos Coches: “Os Coches e seus Mitos” (2020). Guia de visita do Museu em japonês em par-
ceria com Embaixada de Portugal no Japão e Embaixada do Japão em Lisboa (2020).

Panteão Nacional: Publicação “Amália Rodrigues” - título provisório (julho/dezembro).

Departamento de Bens Culturais: Série monográfica Trabalhos de Arqueologia, através da publicação de 
uma monografia de temática arqueológica (4º semestre); Atas do Colóquio “O Arquivo Leisner e os arquivos 
históricos da Arqueologia Portuguesa” (2020).

...
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Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves: Centenário de Cruzeiro Seixas (3 dezembro).

Convento de Cristo: Feira da Laranja Conventual (abril); Festa Templária (julho); Zêzere Artes - Música no 
Património - Ciclo de Ópera e Canto Lírico, Coral e Orquestra (11 a 26 julho); Capella Patriarchal (julho); 
Turismo Cultural em Férias (verão); Tributo a José Afonso (verão); Colóquios do Convento de Cristo (outubro); 
O Baú Mágico da História (plurianual); A Brincar com a História (plurianual); Gualdim Pais e o Castelo dos 
Templários (plurianual); Era Uma Vez Monges, Cavaleiros e Reis (plurianual); Convento de Cristo - Passo a 
Passo Descobre a História (plurianual); O Segredo dos Templários (plurianual); “As aves do Convento de Cris-
to” (2020/2021); Espectáculos em rede “Monumentos Património Mundial da DGPC” (2020/2022); Ciclo de 
debates em Rede “Repensar o Património” (2020/2022).

Mosteiro da Batalha: III Encontro de Literatura “Sensação de Plenitude” (maio/junho); III Festival ARTES À 
VILA (26, 27 e 28 de junho); A música do mundo - UNESCO e diversidade cultural (junho); Ciclo “Festival 
Zêzere Arts” (junho/julho); Ciclo Youth Lisbon Music Fest (junho/julho); “Novos Olhares, Outras Visões (A dife-
rença está nos olhos de quem vê?)” (julho/setembro); II Residência Artística (setembro/outubro); Ciclo “Ópera 
no Património” (setembro/outubro); Congresso da Associação de Professores de História (30 e 31 de outu-
bro); Oficinas de cerâmica “Modelar o barro, descobrir o património, incluir a diferença” (outubro); Debates 
“Igualdade na Diferença” (3 de dezembro); Documentário “Memórias da Guerra Colonial” (2020); Documen-
tário: O exílio de Damião de Góis (título provisório) (2020).

Mosteiro de Alcobaça: Apresentação do livro “Imagina um Tesouro: Quatro Monumentos que vais guardar 
como um tesouro” (14 de janeiro); Ciclo de conferências “Manuscritos de Alcobaça” (4ª edição) (maio/setem-
bro); Programa de recitais Jovens talentos de Alcobaça (abril/dezembro); Festival CisterMúsica (julho); Festi-
val “Gravíssimo!” (agosto); Colóquio comemorativo dos 200 anos da Revolução Liberal, Realizado no âmbito 
do Programa “Luzes e Sombras: Alcobaça no processo régio”, em curso desde 2017, uma parceria com a 
Academia Portuguesa da História (outubro); Colóquio “Alcobaça e Lorvão no Registo de Memória do Mundo 
da UNESCO” (outubro); IV Encontro Internacional de Abadias Cistercienses em Alcobaça (novembro); XXII 
Mostra Internacional de Doces e Licores Conventuais (novembro).

Mosteiro dos Jerónimos: 46.ª Edição do Festival de Música do Estoril (junho).Ciclo de Conferências - eixos 
temáticos: “História da Arte e Património” e “Literatura, História e Língua Portuguesa” (2020); Ciclo de con-
certos de música clássica, fado e guitarra portuguesa com sessões de leitura de poesia (2020).

Museu Monográfico de Conimbriga: XI Trail de Conimbriga-Terras de Sicó (fevereiro); Concerto “Sossego” 
(fevereiro); VI edição “Vislumbre de um Império” (junho); FESTEA (junho / julho); Concertos de Verão “Música 

6.5. 
EDUCAÇÃO, 
EVENTOS 
E ENCONTROS
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em Conimbriga” (julho / setembro); Jornadas Europeias do Património (setembro); Jornadas Portugal Romano 
(9 e 10 de outubro); Seminário “A mesa Romana” (novembro).

Museu Nacional da Música: Ciclo “Músicas do Acervo”; Ciclo “Um Músico, Um Mecenas”; Ciclo de Concertos 
de Coros; Ciclo de Concertos do Conservatório Nacional; Ciclo de Concertos “Alunos da Casa Pia”; Ciclo de 
concertos organizados pela Associação dos Amigos do Museu Nacional da Música; Ciclo de Concertos “Solis-
tas da Metropolitana”.

Museu Nacional de Arqueologia: Festival Contos Indígenas (2020); Jornadas “Arqueologia em Portugal: 
Recuperar o Passado em 2019” (a definir).

Museu Nacional de Arte Contemporânea: Encontro sobre Literatura Infantil e Ilustração (25 de setembro); 
“Portugal entre Patrimónios” implementação de diversas atividades culturais (outubro 2018/abril 2020).

Museu Nacional de Soares dos Reis: Colóquio “Os Braganças e o Palácio dos Carrancas- o Paço Real no 
Porto” (abril); Encontro de Museus Ibéricos (novembro); Colóquio sobre Bernardo Ferrão (junho); 6º Festival de 
Break Dance (julho); “5ªs feiras à noite” ciclo de cinema ao ar livre de António Costa (2020).

Museu Nacional do Azulejo: Ciclo de Conferências sobre “Museu Nacional do Azulejo, 40 anos e agora?” (2020).

Museu Nacional do Teatro e da Dança: Conferência “A Fotografia e as Artes Performativas” a organizar 
em parceria com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e o Centro de Estudos de Teatro, dando início a uma 
jornada de reflexão sobre o papel da fotografia na preservação da memória do espetáculo.

Museu Nacional do Traje: Conferência com o estilista Paulo Azenha (2020). 

Museu Nacional dos Coches: Filminhos à solta (último domingo de cada mês); A Rainha Convida (trimestral).

Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo: Encontro Internacional de Arte Jovem (outubro).

Museu Nacional Grão Vasco: “Ás Cegas” (fevereiro/dezembro); Minúcia poética (março/ dezembro); Festi-
val de Jazz de Viseu (24 julho); Cinema no Museu (julho).

Museu Nacional Machado de Castro: O Museu visto à lupa (2020); Memórias do Paço (2020); A voz 
dos Avós (2020); Os Avós do Museu (2020); Teatro de Sombras (2020); Visitas Temáticas e Dramatizadas 
(2020); Consultório do Museu (2020); MiniBioqs - Ciência Divertida no Museu (anual/ plurianual); Oficinas de 
Teatro – juvenis e adultos (2020); Realização FESTEA – Festival Internacional de Teatro Clássico (2020); Ciclo 
de concertos de Música Clássica (2020); Coimbra World Piano Meeting (2020); Espaços musicais - Ciclo de 
concertos de jovens músicos (2020); Projetos de inclusão social: ¡Toca-me! (2020); Imagens que guiam (2020); 
Tateando o Museu (2020); Eu no musEU (2020); A Arte, o Tempo e o Homem (2020).

Palácio Nacional de Mafra: Pic-Nic Galante (junho); Espetáculo de Teatro- Memorial do Convento (durante 
o ano letivo); Espetáculo de Teatro- Ano da Morte de Ricardo Reis (durante o ano letivo); 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 le-
tivo); Visitas com Animação: Passo de dança (durante o ano letivo)| Histórias D’outros tempos (anual)| Apren-
der Jogando (durante o ano letivo); Ciclo de Concertos Carrilhão (2020).

Panteão Nacional: Espetáculo de Dança “Fado Meu” (julho/dezembro).

Departamento de Bens Culturais: Walking Festival do Ameixial (abril); Oficina de arqueologia com o Museu 
Municipal Carlos dos Reis (janeiro/junho); Oficina de arqueologia no Centro Escolar Visconde São Gião (junho).

...
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Museu Nacional da Música: Apresentação de instrumentos musicais da coleção em La Vilette, Paris, com 
enfoque nos instrumentos musicais mais conhecidos internacionalmente, bem como os de fatura portuguesa; 
Concertos Fora de Portas em Paris - Preparação da itinerância de um concerto de homenagem a Guilhermina 
Suggia em Paris; Conferências sobre o acervo do museu no âmbito do Festival De L’Histoire de L’Art em Fran-
ça, cujo país convidado será, em 2021, Portugal.

Museu Nacional de Arte Contemporânea: Parceria com os Rencontres de Photographie de Paris, França (19 
e 20 de junho).

Museu Nacional do Traje: Participação na conferência “Costume Society Conference - Clothing on paper” a 
realizar em Bristol-Reino Unido (26 a 28 de junho).

Museu Nacional de Arqueologia: Exposição “Identidade e Cultura. Património Arqueológico de Sharjah (EAU)” 
em parceria com o Governo de Sharjah e com a UNL-FCSH (último trimestre de 2020); Exposição “Pompeia. Uma 
Ideia Europeia” parceira com Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, o Palácio Nacional da Ajuda e o Parque 
Arqueológico de Pompeia (2020/2021); Peça convidada “A Mão do Imperador” - Exposição realizada a partir 
do intercâmbio de bens culturais icónicos com o Museu Arqueológico de Alicante (2020); Exposição “A Evolução do 
Homem. Do crânio da Aroeira à sepultura do Lapedo” em parceria com a Universidade de Barcelona, a UNIARQ/
FLUL, o Município de Torres Novas e a RENOVA (2020/2021); EU-LAC Museums – projeto da Comissão Europeia, 
no âmbito da relação entre os países da Europa e a América Latina (conferências e festival) em parceria com a 
Universidade de St. Andrews - Escócia, Líder do Projeto; Universidade de Valência; Universidade de West Indias - 
Jamaica, Barbados e Trinidad e Tobago; Universidade Austral do Chile; Universidade Pontifícia Católica do Peru; 
Museu Nacional da Costa Rica; ICOM) (2020); Projeto “Learning and teaching museums. Training program for vo-
lunteers in the Roman Museums” em Mérida, Lisboa e Roma em parceria com Fundación de Estudios Romanos, Museo 
Nacional de Arte Romano, Amigos del Museo de Arte Romano e Museo dei Fori Imperiali (2020).

Museu Nacional dos Coches: Elaboração de um guia de visita do Museu em japonês em parceria com Em-
baixada de Portugal no Japão e Embaixada do Japão em Lisboa (2020).

Museu Nacional de Arte Antiga: Cedências de obras para exposições temporárias: “Porcelain Room”, orga-
nizada pela Fondazione Prada (Milão-Itália); “The First Renaissance in the North. Holbein, Burgkmair and the Arts 
in the Augsburg in the Age of the Fugger”, organizada pelo Kunsthistorisches Museu (Viena-Áustria); “Artemisia 
Gentileschi, Les clairs et les obscurs” organizada pelo Musée de la Castre França, (Cannes-França); “The Firmament 
of Porcelain: China and Europe” organizada pelo Shanghai Museum (Xangai-China); “Albrecht Dürer’s journey to 
the Netherlands (1520-21)” organizada pelo Suermondt-Ludwig-Museum (Aachen-Alemanha); “Albrecht Dürer’s 
journey to the Netherlands (1520-21)” organizada pela National Gallery (Londres-Reino Unido). 

6.6. 
AÇÃO 
CULTURAL 
EXTERNA
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Projeto de investigação e restauro dos Painéis de S. Vicente realizado em colaboração com investigadores do 
Metropolitan Museum of Art (Nova Iorque-Estados Unidos da América); Projeto de investigação e restauro da 
Coleção de escultura cerâmica da oficina dos Della Robbia em parceria com Studio Techne S.N.C. Conservation 
and Artwork (Itália-Florença).

Restauro de uma escultura italiana do século XVI (Pietá) pela Fondazione Prada (Milão-Itália); Empréstimo da 
pintura “Salomé” de Lucas Cranach e empréstimo ao MNAA da pintura “S. Sebastião” de Ambrogio de Fossa-
no em parceria com Castello de Rivolli (Rivolli-Itália).

Museu Nacional de Etnologia: Participação na reunião anual do European Ethnographic Museum Directors 
Group (EEMDG) em Cambridge, Inglaterra.

Museu Nacional Machado de Castro: Processo de integração do MNMC na área classificada Património da 
Humanidade “Universidade de Coimbra, Alta e Sofia”; Participação no Encontro Internacional “Learning and 
teaching museums: training program for volunteers in the Roman Museums”, para divulgação de Boas Práticas 
de Voluntariado e estabelecimento de Rede temática.

Mosteiro de Alcobaça: Concerto “Accollage”- Du patrimoine au patrimoine: Da Abadia de Maulbronn à Abadia 
de Alcobaça em parceria com Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Maulbronn, Salem, Schöntal, 
Bebenhausen, Heiligkreuztal, Germany (abril); Participação na Assembleia Geral da Carta Europeia de Abadias e 
Sítios Cistercienses (Abadia de Altenberg, Alemanha) (15 a 17 de maio); Organização do 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” que envolve Gabinetes de Ação Local de 
4 regiões de 4 países (Bélgica, França, Espanha e Portugal) e as abadias cistercienses de Villers (Bégica), Claraval 
(França), Piedra (Espanha) e Alcobaça e Cós (Portugal); Projeto para a promoção das Abadias Cistercienses inscri-
tas na Lista do Património Mundial – UNESCO (Espanha, França e Alemanha); Projeto “Cistercian Cultural Heritage: 
Knowledge and Enhancement in a European framework” promovido pelo Instituto Politécnico de Turim (Itália, Turim); 
Projeto “Abbayes et Sites Cisterciens. Vecteurs de développement économique, touristique et culturel” (França, Claraval; 
Bélgica, Villers); Rede Ibérica de Sítios Cistercienses (Espanha, Poblet; Espanha, Oia).

Panteão Nacional: Projeto de colaboração entre panteões nacionais no panorama internacional, em parceria 
com o Panteão Nacional de Paris.

Palácio Nacional de Mafra: Cooperação científica no âmbito da Associação das Residências Reais Europeias: 
“A Iluminação nas Residências Reais musealizadas” no Palácio de Versailles, França; “Têxteis e tapeçarias 
-problemas e soluções” na Copenhaga, Dinamarca; “Overturism” no Palácio de Schönbrunn, Áustria. Coope-
ração entre Palácios Reais Eeuropeus no âmbito da Associação das Residências Reais Europeias em Reggia di 
Monza, Itália; Cooperação entre Bibliotecas Internacionais na área do Livro Antigo em Reykjavik, Islândia.

Museu Nacional do Teatro e da Dança: Protocolo de colaboração com MUsE.E - Estratégia Nacional para a 
Igualdade e Não Discrimibnação  e Multiculturalidades; Protocolo de colaboração com entidades internacionais: 
Museu Nacional Almagro; CNCS; V&A Museum; e Museu Teatro de Moscovo; Acolhimento de estagiária do Museu 
da Dança - (MUD), São Paulo, Brasil; Acolhimento de uma estagiária da Universidade Complutense de Madrid.

Departamento de Bens Culturais: Continuar a participar nas iniciativas e reuniões promovidas pelo Conse-
lho da Europa, no âmbito da Rede de Parceiros da Convenção de Faro; Participação e coordenação de um 
grupo de trabalho no projeto ARIADNE PLUS financiado pelo H2020; Continuar a participar nas reuniões do 
EAC – Archaelogical Archives in Europe.

Mosteiro da Batalha: Protocolo de colaboração entre o Mosteiro da Batalha e o Templo de Borobudur (Indo-
nésia), para a preparação de uma exposição fotográfica sobre o Mosteiro a exibir no Templo de Borobudur; 
Projeto educativo financiado pelo Programa Erasmus Plus  e liderado pela Fundacão Chronić Dobro de Cra-
cóvia em parceria com a Abadia de Lewes, juntam para troca de conhecimentos e experiências pedagógicas 
três instituições monásticas diferentes.

...
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- Novos números da Revista Património, Revista Monumentos, Revista 
Museus, Revista Portuguesa de Arqueologia e catálogos das exposições.

- Comunicação, promoção e coordenação das principais efeméri-
des transversais ao universo da DGPC: Dia Internacional dos Mo-

numentos e Sítios (18 abril); Dia Internacional dos Museus (18 
maio); Noite dos Museus (18 maio); Jornadas Europeias do Pa-
trimónio (27 a 29 setembro).

- Itinerários Culturais do Conselho da Europa: 
Representação de Portugal no Comité Diretor 
do Acordo Parcial Alargado dos Itinerários Cul-
turais do Conselho da Europa. Participação em 
reuniões do Comité, apreciação de candidaturas, dinamização dos Itinerários Culturais no território português.

Num total de 33 Itinerários Culturais já credenciados, Portugal encontra-se atualmente representado nos 
seguintes: TRANSROMANICA - Itinerários do Românico do património europeu; Caminhos de peregrinação 
a Santiago de Compostela; ITER VITIS – Caminhos da Vinha; Rota Europeia do Património Judaico; Caminhos 
da Arte Rupestre Pré-Histórica; Rota Europeia das Abadias Cistercienses; Rota Europeia dos Cemitérios; Rota 
do legado Andaluz; Rota do Imperador Carlos V; Itinerário Europeu das Cidades termais históricas; Rota Eu-
ropeia da Cultura Megalítica; Destination Napoleon.

Realização das iniciativas e programas para os públicos dos Museus, Monumentos e Palácios da DGPC, desenvol-
vidas pelos serviços Educativos e de Comunicação; 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 (2º semestre); Aposta na promoção e comunicação multimédia através 
do aumento da produção de vídeos e sua difusão nas redes sociais (anual); Renovação dos sites dos Museus da 
DGPC; Organização do projeto (A)Riscar o Património (em desenvolvimento); Elaboração e concretização de pla-
nos de comunicação para promoção de eventos.

...

6.7. 
COMUNICAÇÃO 
E DIVULGAÇÃO
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O Plano Estratégico de Formação (PEF/Plano) 2017-2020, aprovado em 27-06-2017, insere-se, como 
cumpre nesta matéria, nas principais linhas de atuação política projetadas para Portugal para o período 
de 2017-2020, conforme se encontram descritas nas Grandes Opções do Plano, aprovadas pela Lei n.º 
41/2016, de 28 de dezembro e no regime da formação profissional na Administração Pública, Decreto-Lei 
n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro.

Destacam-se destas opções, aquelas em que, diretamente, assenta a estratégia formativa da DGPC:

- 1.ª Opção – Excelência da administração, contribuindo para as atividades para que as tarefas administra-
tivas sejam eficazes, eficientes e com qualidade, mais próximas dos cidadãos e das empresas.

- 2.ª Opção – Integração, garantindo-se a inserção e coerência dos processos formativos no ciclo de gestão 
de órgãos e serviços e de pessoas na DGPC.

- 3.ª Opção – Adequação do processo formativo, em todas as suas fases, às efetivas necessidades dos tra-
balhadores da DGPC.

Na modernização da Administração Pública (inserida na 1.ª Opção), importa consolidar o Sistema de Ges-
tão dos Recursos Humanos. A prioridade centra-se na formação e valorização dos trabalhadores em funções 
públicas, permitindo que a DGPC aumente as suas capacidades de intervenção e melhore o seu desempenho 
global, ganhando em eficiência.

A formação prevista nos mapas descritivos das áreas formativas do Plano de Formação 2017-2020 reveste-se 
de uma importância crucial para o desempenho organizacional da DGPC, algumas das quais deverão ser 
programadas e organizadas por entidades com as quais a DGPC já estabeleceu e celebrou contratos, proto-
colos ou acordos de parceria, tais como o INA, o CEARTE a Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, 
tendo em vista uma gestão de processos de formação melhorada, cujos conteúdos, carga horária, datas de 
realização, encargos, entre outros, têm vindo a ser definidos e acordados conjuntamente.

Em conclusão e considerando o levantamento das necessidades de formação e o que foi planeado para 
2017-2020, de acordo com o seguinte mapa, verifica-se que o concretizado em 2019, teve uma diminuição 
no número de efetivos planeados 158, um aumento substancial no volume de horas de formação – 3609h e 
um aumento no número dos cursos de formação – 49: 

6.8. 
FORMAÇÃO
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 Plano de Formação da DGPC
 Participações Individuais de Formação (realizadas em Entidades Internas e Externas)

 2017 Rácio 2018 Rácio 2019 Rácio 2020

 Planeado Efetivo Planeado Efetivo Planeado Efetivo Previsão 
Efetivo

Número de   
Formandos (nº)

200 42 21% 290 344 119% 310 184 59% 249

Volume de   
Formação    

(horas)

600 633 106% 865 13009 1504% 925 4907 530% 790

Número de 
Cursos/Ações

27 27 100% 40 63 158% 42 49 117% 36

Este aumento poderá continuar a verificar-se em 2020, com a previsão da realização de vários cursos de 
formação, através de produção própria ou em parceria com o CEARTE ou outras entidades, para além da 
formação individual externa.

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

Convento de Cristo: Laboratório de Materiais Pétreos do IPT no Convento de Cristo (fevereiro / julho); Ofi-
cina – Conteúdos e apresentação do património cultural (março); Seminário e Workshop de Conservação e 
Restauro: Técnicas de Levantamento e Diagnóstico aplicadas ao Edificado (abril); Curso intensivo promovido 
pelo CEAACP da Universidade de Coimbra (História e Património) (outubro); 

Mosteiro de Alcobaça: Ação de formação sobre a Livraria do Mosteiro de Alcobaça para guias turísticos e 
intérpretes (1 de fevereiro).

Mosteiro dos Jerónimos: Formação dos Guias Turísticos Nacionais (2020).

Museu Nacional de Arte Antiga: Cursos-oficinas sobre a exposição permanente (2020).

Museu Nacional de Arte Contemporânea: Curso intensivo com métodos de desenho académico, século XIX, 
no âmbito da Exposição Biografia do Traço (25 a 28 de fevereiro).

Museu Nacional de Etnologia: Ação de Formação «Racismo, direitos e cidadania», realizada no âmbito do 
Projeto “Diálogos na Diversidade: programa de educação para a multiculturalidade” (1 de fevereiro/18 de 
abril).

Museu Nacional do Azulejo: Oficinas e cursos: pintura de azulejo; diversificação da oferta da programação 
e oferta educativa do MNAz; e exploração das exposições temporárias (2020).

Museu Nacional do Traje: Curso “Tratamento Documental: descrição bibliográfica” (2020).

Departamento de Bens Culturais: Ações de formação na área da arqueologia náutica e subaquática 
(plurianual).

Departamento de Museus, Conservação e Credenciação: Ações de formação (cursos incluídos nos planos 
formativos da RPM e/ou conferências e workshops sobre conservação e restauro).

Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização: Ações de sensibilização para atualização das 
equipas de primeira intervenção, condições de segurança e acompanhamento dos exercícios de simulacro; 
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Ciclo de conferências técnicas e Seminários da DGPC; Formação em matéria de Primeiros Socorros “Curso de 
Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida” às equipas de segurança dos serviços da DGPC.

Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização – Laboratório de Arqueociências: Organização 
do workshop “Introdução as Arqueociências”, 24 e 31 de Outubro.

...
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A evolução, por carreiras e categorias, dos recursos humanos que asseguram a missão, atribuições e compe-
tências da DGPC, quer no âmbito dos serviços centrais, quer no âmbito dos serviços dependentes, encontra-se 
retratada no quadro seguinte, no que se refere ao último triénio e até 31 de janeiro de 2020:

7. 
RECURSOS 
HUMANOS
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Os totais anuais de 2017 (850), 2018 (825), 2019 (885) e 2020 (875) refletem uma evolução que corres-
pondem a saídas e entradas, por razões diversas, e que se podem observar nos quadros seguintes:

A estratégia em matéria de recursos humanos, para este ano, continua a ser a de reforçar as áreas de vigilân-
cia e apoio aos visitantes em praticamente todos os serviços dependentes, razão pela qual serão operaciona-
lizadas as seguintes medidas de gestão de pessoal, a saber:

a)  O recrutamento de assistentes técnicos, 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, monumentos e palácios sedeados na zona metropolitana de Lisboa, nos 
termos do artigo 95º da LTFP aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.

Uma nota ainda sobre o facto de os trabalhadores da DGPC estarem, na sua esmagadora maioria, na faixa 
etária dos 50 aos 64 anos, alertando-se para a necessidade de um rejuvenescimento dos seus recursos huma-
nos, o qual somente será alcançado com o recrutamento externo à Administração Pública. 
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O quadro infra discrimina essa distribuição por faixa etária e género dos efetivos da DGPC a 31/01/2020, a saber:

Mapa de Pessoal da DGPC - Efetivos a 31 de janeiro de 2020

Carreiras / 
Categorias

Escalão Etário Total 
Género

Total

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

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

Dirigente Supe-
rior de 1º grau

1 0 1 1

Dirigente Supe-
rior de 2º grau

1 2 3 0 3

Dirigente Inter-
médio de 1º 
grau

1 4 3 2 1 5 1 1 2 3 8 15 23

Dirigente Inter-
médio de 2º 
grau

2 1 3 1 1 1 1 2 8 10

Técnico Supe-
rior

3 2 5 3 6 9 25 10 36 9 62 25 65 15 44 8 12 81 258 339

Assistente 
Técnico

3 5 11 12 10 19 20 31 22 28 36 43 29 60 19 60 9 21 159 279 438

Assistente 
Técnico RC TFP 
Trincerto

0 0 0

Assistente Ope-
racional

1 2 3 5 2 3 7 7 4 15 1 4 18 36 54

Informático 1 1 1 1 4 0 4

Técnico de 
Fotografia e 
Radiografia 
para a Conser-
vação

3 0 3 3

Total 3 8 13 17 13 25 31 58 38 75 51 116 65 138 41 122 20 41 275 600 875

O mapa de pessoal da DGPC para 2020, foi aprovado pela Senhora Ministra da Cultura em 11 de novembro 
de 2019 e encontra-se identificado no quadro seguinte:

Grupo/Cargo/Carreira Postos de Trabalho

Dirigente Superior de 1º grau 1

Dirigente Superior de 2º grau 4

Dirigente Intermédio de 1º grau 27

Dirigente Intermédio de 2º grau 10

Técnico Superior 388

Assistente Técnico 562

Assistente Operacional 78

Informático 6

Técnico de Fotografia e Radiografia para a Conservação 4

Total 1080

...
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Na proposta de orçamento de funcionamento no montante de 47.029.822,00€, destaca-se o seguinte:

 - Despesas com o pessoal no montante de 25.465.583,00€, representam 54% do total orçamentado;

- Nas aquisições de bens e serviços no montante de 16.993.459,00€ e o impacto estimado com os encargos 

das instalações, limpeza e higiene, exposições e similares, vigilância e segurança, é de 14.935.551,00€, re-

presentando 88% do total deste agrupamento de despesa;

- No que concerne ao valor inscrito para 2020 a título de transferências correntes no montante de 715.278,00€, 

refere-se essencialmente as transferências para a Fundação Côa Parque e aos encargos com as quotas para 

Organismos Internacionais;

- No agrupamento Outras Despesas Correntes no montante de 1.364.075,00€, a verba inscrita em 2020, re-

fere-se ao impacto da aplicação da cláusula de reserva orçamental de 2,5% em receitas próprias no valor de 

559.275,00€, bem como aos encargos com impostos e outras taxas, com especial incidência no que respeita 

ao IVA;

- A verba de 2.480.605,00€ inscrita em Aquisições de Bens de Capital destina-se a intervenções a realizar 

nos imóveis afetos à DGPC.

Em 2020, a proposta de orçamento de investimento no montante de 10.534.761,00€, centra-se fundamental-

mente 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;

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

- Instalação do Museu da Música no Palácio Nacional de Mafra;

- Aquisição de obras de arte.

8. 
RECURSOS 
FINANCEIROS
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Orçamentos Dotação inicial
Peso dos agrupamentos 

de despesa %

Orçamento Funcionamento 47 029 822,00 100%

01.00.00.00 - Despesas com o pessoal 25 465 583,00 54%

02.00.00.00 - Aquisição de bens e serviços 16 993 459,00 36%

03.00.00.00 - Juros de mora 10 822,00 0,02%

04.00.00.00 - Transferências correntes 715 278,00 2%

06.00.00.00 - Outras despesas correntes 1 364 075,00 3%

07.00.00.00 - Aquisição de bens de capital 2 480 605,00 5%

Orçamento Investimento 10 534 761,00 100%

01.00.00.00 - Despesas com o pessoal 240 257,00 2%

02.00.00.00 - Aquisição de bens e serviços 1 661 430,00 16%

04.00.00.00 - Transferências correntes 394 517,00 4%

05.00.00.00 - Subsidíos 172 593,00 2%

07.00.00.00 - Aquisição de bens de capital 8 065 964,00 77%

TOTAL 57 564 583,00

Sobre o valor total do orçamento incidiu, por força da aplicação da Lei do Orçamento de Estado para 2020, 

um cativo global estimado de 11.090.135,00€ pelo que a dotação disponível é de 46.474.448,00€.

...
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Indicador Previsto Meta (70-75%)

Nº de Exposições
86 60 a 65

Nº de Edições
26 18 a 20

Nº Ações a desenvolver na área da Educa-
ção/Eventos/Encontros 107 75 a 80

Nº Ações na área Cultural Externa
34 24 a 26

Ações de Formação

- Nº de Ações

- Nº de Formandos

36

249

25 a 27

174 a 186

9. 
INDICADORES DE
MONITORIZAÇÃO
DO PA




