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 Nota de Imprensa 
 

Terça e quarta-feira, dias 23 e 24 de março 

 

Conferência Internacional Digital “Museus e Responsabilidade 

Social - Participação, Redes e Parcerias” contabiliza um total de 

1500 inscrições oriundas de diversas partes do mundo.  

 

Evento será transmitido em direto via Facebook. Funcionalidade criada na 

Plataforma vai permitir contacto individual com oradores.   

 

No âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, o Ministério da 

Cultura, através da Direção-Geral do Património Cultural, organiza a Conferência digital 

“Museus e Responsabilidade Social - Participação, Redes e Parcerias” que se realiza terça e 

quarta-feira próximas, dias 23 e 24 de março.  

A participação é gratuita e aberta a todos os cidadãos, podendo ser feita também a partir da 

página de Facebook do Património Cultural. Esta nova condição de acesso foi criada devido à 

elevada procura após o fecho das inscrições, a 12 de março, e quando já tinha sido alcançado o 

limite técnico da plataforma digital, de 1500.  

Os participantes neste debate estratégico sobre o papel social dos Museus na sociedade pós-

pandemia são naturais de diversos países do mundo, com destaque para a Europa, América do 

Sul, África e Ásia. Portugal regista mais de 1000 participantes, o Brasil tem uma centena de 

inscrições, e na casa das dezenas salientam-se Itália, Espanha, Grécia, Alemanha e França.  

Os profissionais de Museus constituem o perfil dominante dos inscritos (cerca de 30 por 

cento), seguindo-se outros profissionais do setor cultural (23 por cento), estudantes (19 por 

cento) e investigadores (9 por cento).  

 
A conferência é bilingue, em português/inglês e tem também tradução simultânea em língua 

gestual portuguesa, o que constitui uma novidade que permitirá alargar o acesso. Nas pausas 

para café e no intervalo para almoço da conferência os oradores dos painéis antecedentes 

estarão disponíveis para responder a perguntas individuais dos participantes, através da 

funcionalidade one-to-one criada na plataforma. 

 
 
 
 

http://conferencemuseunsandsocialresponsability.dgpc.pt/?lang=p
http://conferencemuseunsandsocialresponsability.dgpc.pt/?lang=p
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A Ministra da Cultura de Portugal, Graça Fonseca, preside à cerimónia de abertura, marcada 

para as 09:30 de terça-feira, dia 23, e que contará também com a participação do Diretor-geral 

do Património Cultural, Bernardo Alabaça, e de Themis Christophidou, Diretora-Geral de 

Educação, Cultura e Desporto da Comissão Europeia. 

“Museus e responsabilidade social: preparar o futuro pós-pandemia – tendências e desafios” é 

o tema da palestra inaugural, a proferir por François Mairesse, investigador e professor de 

Museologia na Universidade de Paris 3 – Sorbonne (França). A sessão de encerramento, dia 24 

às 12:30, será presidida pela Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela 

Ferreira.  

Esta conferência é a segunda iniciativa de um ciclo de três conferências do Trio de 

Presidências do Conselho da União Europeia (Alemanha, Portugal e Eslovénia) em torno de um 

tema comum: a relação entre Museus e Responsabilidade Social.  

A primeira conferência realizou-se a 17 e 18 de setembro de 2020, no quadro da Presidência 

Alemã, e a terceira decorrerá dias 23 e 24 de setembro de 2021, já no âmbito da Presidência 

Eslovena. São parceiros da DGPC neste evento a NEMO – Network of European Museum 

Organisations e a Associação de Museus da Eslovénia. 

A reflexão sobre a responsabilidade social dos museus está em linha com as prioridades da 

Cultura na Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, em particular no quadro de 

uma Europa resiliente, social e global, pretendendo contribuir para o desenvolvimento de 

sociedades mais coesas e solidárias. 

A conferência decorrerá online, mediante apresentações, debates, entrevistas e mesas-

redondas sobre os seguintes tópicos: 

 Museus e responsabilidade social em tempos de pós-pandemia 

 Abordagens participativas 

 Redes e parcerias colaborativas 

 Territórios de proximidade e territórios globais 

 Democracia cultural 

 Medição do impacto social 

 

Consulte o Programa da Conferência e os resumos biográficos dos oradores aqui. 

 

Lisboa, 22 de março de 2021 

Maria do Céu Novais 

Assessoria de Imprensa  / Direção-Geral do Património Cultural 
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https://www.ne-mo.org/about-us/eu-presidency-museum-conference
https://www.ne-mo.org/
https://www.ne-mo.org/
https://www.culture.si/en/Association_of_Slovene_Museums.
http://conferencemuseunsandsocialresponsability.dgpc.pt/?p=34

