


         

                                 

1 
 

 

Relatório das reuniões dos museus da Rede Portuguesa de Museus, abril 2013  

 

1. Contextualização  

 

No sentido de retomar o apoio à afirmação e dinamização da Rede Portuguesa de Museus (RPM), 
reconhecida como um instrumento essencial à qualificação da realidade museológica nacional, a Direção-
Geral do Património Cultural (DGPC) promoveu um ciclo de três reuniões com os museus que integram 
atualmente a Rede Portuguesa de Museus.  

A primeira reunião teve lugar no Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa, no dia 10 de abril, e contou com a 
participação de responsáveis pelos museus da Região de Lisboa e Vale do Tejo e da Região Autónoma dos 
Açores (lista nominal das presenças em anexo).  

O segundo encontro decorreu no Museu do Papel Moeda, no Porto, a 17 de abril, onde estiveram presentes 
responsáveis pelos museus das Regiões Centro e Norte, bem como representantes das Direções Regionais da 
Cultura do Centro e do Norte (lista nominal das presenças em anexo).  

A última reunião realizou-se no dia 29 de abril, no Museu de Portimão, e contou com a presença de 
dirigentes dos museus das Regiões do Alentejo e do Algarve e representantes das respetivas Direções 
Regionais da Cultura (lista nominal das presenças em anexo).  

Através da organização destes três encontros, a DGPC pretendeu proporcionar um espaço de reflexão 
conjunta e partilhada com os responsáveis técnicos dos 137 museus da Rede Portuguesa de Museus, tendo 
como objetivos centrais definir um novo posicionamento estratégico para a RPM, equacionar um modelo de 
funcionamento mais ágil para a Rede e estabelecer as futuras linhas de trabalho a desenvolver.  

A agenda de trabalhos das três reuniões foi a seguinte: 

 Apresentação da Diretora-Geral do Património Cultural, Dra Isabel Cordeiro  
O novo contexto museológico nacional e a Rede Portuguesa de Museus;  
A Direção-Geral do Património Cultural – missão e atribuições, estrutura orgânica, serviços e 
museus tutelados, competências no âmbito da RPM, equipa do Departamento de Museus, 
Conservação e Credenciação/ Divisão de Museus e Credenciação;  
Perspetivas quanto ao posicionamento estratégico e ao modelo de funcionamento da RPM 

 Debate  
Posicionamento estratégico, modelo de funcionamento e futuras linhas de atuação da Rede 
Portuguesa de Museus 
Outras questões e preocupações relevantes dos museus representados  

 

Tendo contado com a participação ativa de dirigentes, responsáveis técnicos e profissionais de museologia 
de 112 museus da RPM e de representantes das Direções Regionais da Cultura do Continente, os temas 
abordados e os profícuos debates destes encontros permitiram identificar caminhos, intenções e objetivos 
comuns em relação ao reposicionamento da Rede Portuguesa de Museus, nomeadamente no que se refere 
a um novo posicionamento estratégico para a Rede, à adequação do seu modelo de funcionamento ao atual 
contexto nacional e às futuras linhas de atuação transversal e de trabalho conjunto. 
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2. Breve caracterização da Rede Portuguesa de Museus  
 

A Rede Portuguesa de Museus (RPM) é um sistema organizado de museus, baseado na adesão voluntária, 
configurado de forma progressiva e que visa a descentralização, a mediação, a qualificação e a cooperação 
entre museus.  

Consoante consta da Lei Quadro dos Museus Portugueses (Lei nº47/2004 de 19 de agosto, artº 103º), são 
objetivos da Rede Portuguesa de Museus: 

• A valorização e a qualificação da realidade museológica nacional;  

• A cooperação institucional e a articulação entre museus;  

• A descentralização de recursos;  

• O planeamento e a racionalização dos investimentos públicos em museus;  

• A difusão da informação relativa aos museus;  

• A promoção do rigor e do profissionalismo das práticas museológicas e das técnicas museográficas;  

• O fomento da articulação entre museus. 

A Rede Portuguesa de Museus é uma entidade, por definição, tutelarmente autónoma e composta pelos 
museus que a integram.  

É atualmente constituída por 137 museus, incluindo os museus e palácios nacionais tutelados pela Direção-
Geral do Património Cultural (DGPC), os museus tutelados pelas Direções Regionais da Cultura do 
Continente, da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira, os palácios nacionais 
geridos pela empresa Parques de Sintra-Monte da Lua e mais 90 museus tutelados por diversas entidades 
como Municípios, Universidades, Fundações, Associações, Empresas Públicas, Empresas Privadas, Igreja 
Católica e Misericórdias.  
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O universo dos 137 museus integrados na Rede Portuguesa de Museus caracteriza-se pela diversidade de 
tutelas, de coleções, de espaços, de atividades educativas, de modelos de relação com as comunidades e de 
sistemas de gestão. 

 



         

                                 

4 
 

 

3. Posicionamento Estratégico da Rede Portuguesa de Museus 

 

A afirmação de um posicionamento estratégico dos museus como centros de produção e divulgação de 
conhecimento, referenciais de cultura, de identidade e de afirmação social e educativa para as comunidades 
e para os territórios com que se relacionam, com uma plena integração nas rotas do conhecimento e do 
turismo e com o consequente reconhecimento dos parceiros institucionais e do público em geral, é o 
contexto em que a Rede Portuguesa de Museus se deve assumir e em que deve representar uma redobrada 
importância estratégica.  

Neste âmbito, a imprescindibilidade do reforço da Rede Portuguesa de Museus e a garantia da oferta de 
serviços qualificados que vão ao encontro da procura, concorrem para uma acrescida importância 
económica das estruturas dos museus, para a sua afirmação na paisagem urbana e no desenvolvimento 
local,  regional ou nacional.  

Os museus são presenças centrais na malha urbana, são marcos de identidade das comunidades e dos 
territórios e, enquanto tal, contribuem para a vitalidade das cidades, das regiões e do país. De facto, o 
reforço do papel dos museus nos territórios e o seu contributo para o bem-estar das comunidades tem sido 
referenciado como uma forma de construir uma nova estratégia de afirmação do potencial dos museus no 
atual contexto de crise. Assim, o fortalecimento da ligação de cada museu à sua comunidade e do exercício 
da função social e educativa dos museus da Rede são fulcrais para que os museus possam funcionar como 
facilitadores da mudança social e individual e para que exerçam o importante papel de agentes catalisadores 
do desenvolvimento cultural, económico, social e formativo. 

É de salientar a importância do estabelecimento de redes estáveis de articulação dos museus com os 
territórios, com as comunidades e com as diferentes instituições locais e regionais, uma vez que, enquanto 
instituições de referência, os museus contribuem para o reforço do tecido cultural nacional e para um 
sentimento de coesão social que é particularmente importante num contexto de dificuldades.  

Cada museu pode representar, por si próprio, uma rede alargada e inclusiva, criada através do 
estabelecimento de relações de proximidade e de cumplicidades informais com entidades das mais diversas 
índoles – culturais, sociais, educativas, empresariais, turísticas. Potenciando essas sinergias e os interesses 
comuns dos stakeholders, cada museu pode melhorar as condições da sua própria sustentabilidade.  

Sendo uma verdade axial que a salvaguarda das coleções e dos acervos continua a ser a função central dos 
museus, é reconhecido hoje que, em ordem a garantir tal função primária, é necessário envidar esforços 
suplementares na relação com o tecido social e com o tecido empresarial para conseguir melhorar a 
sustentabilidade dos museus, quer seja a sustentabilidade física dos espaços que os museus gerem quer seja 
a sustentabilidade física das coleções que salvaguardam.  

À necessidade de afirmação da identidade de cada museu - seja no contexto local, regional ou nacional, seja 
no universo da Rede Portuguesa de Museus ou da Cultura em geral - alia-se a necessidade de valorizar os 
importantes adquiridos no contexto museológico nacional durante os últimos 20 anos, em áreas diversas 
como a requalificação de edifícios, a conservação preventiva, a exposição, as propostas de interpretação, a 
comunicação, a fruição, a disponibilização das coleções, a capacidade de acolhimento dos públicos. É 
essencial reconhecer que foi percorrido um caminho partilhado que permitiu a construção de um conjunto 
fortíssimo de adquiridos, quer no plano normativo, quer no plano da requalificação efetiva. Esta construção 
conjunta, que muito qualificou a realidade museológica portuguesa, tem que ser valorizada, potenciada e 
capitalizada.  
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Saber valorizar as experiências conjuntas e difundir e partilhar as boas práticas é uma força estratégica da 
Rede Portuguesa de Museus. O capital de conhecimento e de experiência da Rede Portuguesa de Museus, 
na sua diversidade e na sua complementaridade, determina a atual capacitação dos museus para 
restaurarem laços, para definirem transversalidades, para potencializarem intercâmbios, para irem mais 
longe em termos de visibilidade nacional e, também, na projeção internacional da Rede Portuguesa de 
Museus, desejável em diferentes escalas e em diferentes domínios. 

A Rede Portuguesa de Museus é, pois, um ativo histórico de reconhecida importância nacional (como fica 
expresso na publicação “Panorama Museológico em Portugal: os museus e a Rede Portuguesa de Museus na 
primeira década do século XXI”, que será editada em breve numa parceria entre o Observatório das 
Actividades Culturais e a DGPC). Sendo um inquestionável símbolo de qualidade, de profissionalismo e de 
rigor na prática museológica, a Rede Portuguesa de Museus promove a valorização de cada museu que a 
integra e, simultaneamente, sustenta a sua força estratégica no conjunto dos museus que a constituem.  

A Rede Portuguesa de Museus - pela sua escala, pela sua diversidade e pelo seu historial - permite 
encontrar, em conjunto e de forma transversal, novas soluções para prosseguir a afirmação da importância 
das coleções, da investigação, dos serviços que os museus prestam junto dos diferentes públicos, do 
conhecimento que produzem, das experiências que oferecem e propiciam.  

Em suma, um posicionamento estratégico renovado e sólido da Rede Portuguesa de Museus aliado à 
prossecução, à consolidação e ao reforço das linhas de trabalho estruturais que vêm de trás assume 
particular relevância no atual enquadramento nacional.  
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4. Modelo de funcionamento e linhas de atuação da Rede Portuguesa de Museus 

 

O sólido passado histórico da Rede Portuguesa de Museus confere-lhe a capacidade e a aptidão para definir 
novos caminhos na evolução do seu próprio modelo de funcionamento e no estabelecimento de novas 
linhas de atuação, de forma a adequar-se aos desafios da atualidade e a responder eficazmente às 
necessidades dos museus que a integram num momento que o País atravessa mudanças estruturais. Neste 
âmbito, a criatividade e a adaptabilidade surgem como ferramentas essenciais para ultrapassar os atuais 
constrangimentos desfavoráveis aos museus portugueses e à própria ação da Rede Portuguesa de Museus. 

Com efeito, a Rede Portuguesa de Museus é uma realidade evolutiva e, desde que foi criada na sequência 
dos trabalhos da Estrutura de Projeto dependente do Instituto Português de Museus em 2000, tem 
acompanhado as alterações do quadro institucional português na área da Cultura e das dinâmicas do 
panorama museológico nacional, adaptando-se a novos contextos mas mantendo a sua importância 
estratégica, o seu espírito fundador, a sua definição, o seu conceito e os seus objetivos, consagrados na Lei 
Quadro dos Museus Portugueses (Lei nº47/2004 de 19 de agosto, Cap.VIII, artº 102º a 109º).  

No atual contexto, importa clarificar que a Rede Portuguesa de Museus, constituída por museus de 
diferentes tutelas, é uma estrutura transversal e não uma estrutura vertical ou centralizada. O seu modelo 
de funcionamento organiza-se transversalmente entre os 137 museus que a integram e não de acordo com 
uma estrutura de gestão hierárquica ou seguindo um modelo dirigista. Uma rede de museus é, por definição, 
uma realidade transversal e amplamente participada por todos museus, independentemente das suas 
tutelas. Assim sendo, a Rede Portuguesa de Museus deve materializar, cada vez mais, o princípio da 
transversalidade e a prática da participação ativa, implicando que cada museu assuma um papel 
dinamizador da própria rede enquanto sistema articulado de museus.  

O novo modelo de funcionamento da Rede Portuguesa de Museus, em que cada museu tem um papel 
proactivo e essencial, deve assentar no reforço dos princípios da coesão, da cooperação, da colaboração, da 
partilha, do intercâmbio, da entre-ajuda e da articulação direta entre os museus.  

De acordo com as competências que lhe estão cometidas em relação à Rede Portuguesa de Museus (ver 
ponto 5. deste relatório) e tendo como atribuição superintender, reforçar e consolidar a Rede Portuguesa de 
Museus (Dec-Lei nº115/2012 de 25 de maio, alínea c) do nº2 do artº2º), a Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC) garantirá o seu papel na apresentação de propostas de grandes linhas de trabalho, na 
facilitação dos intercâmbios entre museus, na divulgação de oportunidades, no enquadramento dos projetos 
dos museus com vista a conferir-lhes dimensão e visibilidade nacional.  

A DGPC funcionará como estrutura de articulação e como plataforma de comunicação, de divulgação, de 
facilitação e de apoio à Rede Portuguesa de Museus, mas não terá um papel centralizador, sendo, por isso, 
fundamental garantir a participação mais ativa dos museus na dinamização do trabalho em rede. A DGPC 
enquadrará e promoverá todas as ações possíveis, mas, nas atuais condições restritivas ao trabalho da 
Administração Central do Estado, é ainda mais importante não confundir a DGPC com a Rede Portuguesa de 
Museus.  

Nas atuais condições, torna-se absolutamente necessário e imprescindível que sejam os próprios museus a 
tomar a iniciativa individual e que os projetos de parceria entre os museus da Rede sejam fomentados, 
desenvolvidos e executados em articulação direta entre os museus. O excelente trabalho desenvolvido 
durante mais de 10 anos pela RPM permite que os museus estejam capacitados para darem força e corpo 
aos projetos comuns e às possibilidades de colaboração entre museus, sem estarem dependentes de uma 
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estrutura de articulação central como a DGPC. A rede deve servir exatamente para permitir a troca direta de 
experiências entre museus e para que os contactos possam partir dos próprios museus, não precisando de 
ser dirigidos por uma tutela ou uma estrutura central. Só dessa forma se poderá desenvolver um verdadeiro 
trabalho transversal, conjunto e em rede. 

Pretendendo-se que a Rede Portuguesa de Museus funcione como uma plataforma de suporte e uma âncora 
no universo museológico nacional, uma das suas linhas de força deverá ser o reforço da componente de 
transversalidade e de subsidiariedade dos museus da RPM, tendo em conta a sua proximidade geográfica, as 
afinidades temáticas, a natureza disciplinar e outros aspetos relevantes.  

Numa ótica de subsidiariedade e de cooperação entre museus, será equacionada a criação de núcleos de 
apoio a museus, previstos na Lei Quadro de Museus Portugueses (Lei nº47/2004 de 19 de agosto, artº 107º e 
108º), com o objetivo de possibilitar que os museus mais capacitados e com mais recursos possam apoiar 
diretamente os museus menos capacitados em recursos humanos, técnicos e materiais e, ainda, com vista a 
promover a articulação de recursos com o intuito de melhorar e rendibilizar a prestação de serviços ao 
público. Devendo ser iniciativa dos próprios museus voluntariem-se para se constituírem como núcleos de 
apoio a museus, as propostas serão avaliadas pela DGPC mediante o cumprimento de critérios que serão 
apreciados pela Secção de Museus, da Conservação e Restauro e do Património Imaterial do Conselho 
Nacional de Cultura. O processo de criação de núcleos de apoio deverá ser decorrente da elaboração de um 
diagnóstico das forças e fraquezas de cada museu, da identificação de pontos fortes e áreas chave em 
museus da RPM, da análise das áreas geográficas ou temáticas de atuação e da qualidade dos serviços 
prestados.   

O apoio técnico e a formação são dois eixos de atuação da Rede Portuguesa de Museus que a DGPC 
pretende incentivar e assegurar de forma prioritária. Nas circunstâncias atuais, serão promovidos através da 
constituição de uma bolsa de consultores e de formadores, que contará com a participação de especialistas 
em áreas científicas e técnicas centrais para os museus, integrando técnicos da DGPC, dos museus da RPM e 
ainda de entidades terceiras que se constituam como parceiras (universidades, estabelecimentos de ensino, 
centros de investigação, ou outras instituições, públicas ou privadas, com ligação aos temas da museologia). 
Visando a entre-ajuda e a partilha de recursos técnicos, de competências e de conhecimentos entre museus, 
a constituição e a disponibilização da informação da bolsa de consultores e formadores dará corpo ao 
próprio sentido da Rede enquanto plataforma de articulação. 

A divulgação e a informação, quer entre os museus da Rede quer para o exterior, serão linhas de atuação 
prioritárias da Rede Portuguesa de Museus, potenciadas pela intervenção da DGPC. Neste eixo de trabalho 
estruturante, a DGPC assegurará a divulgação transversal e alargada da informação e a criação de 
ferramentas e oportunidades para reforço da comunicação entre os museus, mas os museus devem ter um 
papel muito ativo no fornecimento dessa informação à DGPC e na comunicação direta entre si.  

O reforço do conhecimento mútuo entre os museus da Rede Portuguesa de Museus, através de ações 
promovidas pela DGPC ou de iniciativas dos próprios museus, permitirá potenciar o trabalho em rede 
proporcionando a colaboração mais estreita e direta entre museus da RPM, o desenvolvimento de projetos 
em parceria, a partilha de experiências, de boas práticas e de conhecimentos, o intercâmbio e itinerância de 
projetos entre museus, a programação em rede, a otimização de recursos humanos, materiais e financeiros.  

A organização de um programa de visitas técnicas aos vários museus da RPM, tendo por objetivo a 
apresentação da especificidade de cada museu dentro da diversidade da RPM, poderá ser uma forma de 
promover o conhecimento mútuo e a troca de experiências. 

A organização de reuniões ou encontros temáticos entre museus da Rede Portuguesa de Museus é outra 
linha de ação apontada com vista ao reforço do conhecimento inter-pares. Poderá promover sinergias entre 
museus com temáticas afins e a criação de grupos de trabalho com afinidades disciplinares. Estas reuniões 
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ou encontros parcelares poderão funcionar como espaços de reflexão não só sobre as coleções e os acervos, 
mas também sobre a prática profissional e, ainda, sobre a normalização de procedimentos, de terminologias 
e de discursos. As relações de cumplicidade e trabalho conjunto entre museus que partilham afinidades 
temáticas de acervos reforçarão a Rede Portuguesa de Museus e poderão resultar na conceção de projetos 
pioneiros de colaboração entre museus. 

Quanto à divulgação geral, a DGPC propõe-se assumir um papel significativo no reforço dos canais de 
comunicação e da visibilidade externa da Rede Portuguesa de Museus, com vista à sua projeção nacional e 
internacional (ver ponto 5.3. deste relatório).   
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5. A articulação da Rede Portuguesa de Museus e o papel da Direção-Geral do Património Cultural 

 

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), criada pelo Decreto-Lei n. º 115/2012, tem por missão 
assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que integrem o património 
cultural imóvel, móvel e imaterial do país, bem como desenvolver e executar a política museológica 
nacional. Sucedendo ao Instituto dos Museus e da Conservação (IMC) nas suas funções e nos seus 
compromissos, a DGPC tem como atribuições, entre outras, definir a política museológica nacional; 
assegurar a gestão das instituições museológicas dependentes e coordenar a execução da política de 
conservação, salvaguarda e restauro de bens culturais imóveis e móveis integrados; promover a qualificação 
e credenciação dos museus portugueses; superintender, reforçar e consolidar a Rede Portuguesa de 
Museus.  

Assumindo que a Rede Portuguesa de Museus tem um papel essencial na execução da política museológica 
nacional e na qualificação dos museus portugueses, a DGPC pretende assegurar a continuidade do trabalho 
de excelência desenvolvido ao longo de 12 anos pelas estruturas que a antecederam.  

Criada a Estrutura de Projeto Rede Portuguesa de Museus (EPRPM) dependente do Instituto Português de 
Museus (IPM), em 2000, foi sua atribuição inicial propor a definição do modelo da Rede Portuguesa de 
Museus, concretizar a sua criação, e assegurar a sua coordenação, o que fez com muita qualidade e elevado 
grau de sucesso. Em 2007, as competências de articulação da RPM transitaram para a Divisão de 
Credenciação e Qualificação de Museus (DCQM) do Departamento de Museus do Instituto dos Museus e da 
Conservação (IMC) e em 2010, com a extinção da citada Divisão, tais competências passaram a residir no 
Departamento de Museus do IMC. 

Na atual orgânica institucional da DGPC, o Departamento de Museus, Conservação e Credenciação e a 
Divisão de Museus e Credenciação (DMCC/DMC) herdaram as incumbências de articulação da Rede 
Portuguesa de Museus, tendo havido uma transposição direta das competências do anterior Departamento 
de Museus do IMC. Assim, entre as competências do DMCC/DMC (Despacho nº11142/2012 em anexo) 
constam:  

 a credenciação de museus e sua integração na RPM;  

 a supervisão/monitorização dos museus da RPM;  

 a coordenação de programas de apoio técnico e financeiro a museus que integrem a RPM;  

 a colaboração na gestão das estatísticas de visitantes dos museus da RPM;  

 o apoio aos museus da RPM na realização de estudos sobre o património imaterial associado e 
relacionado com as coleções;  

 a organização e apoio de ações de formação nas áreas da museologia e museografia; 

 a articulação e apoio técnico à Direções Regionais da Cultura em matérias relacionadas com a 
museologia. 

Em continuidade com as linhas de trabalho antecedentes do IMC, a Direção-Geral do Património Cultural 
mantém como eixos de atuação no que respeita à articulação e à consolidação da Rede Portuguesa de 
Museus: a Credenciação; a Qualificação; a Informação / Divulgação; a Formação. 
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5.1. Credenciação  

A credenciação de museus é um instrumento fulcral da política museológica nacional, cujos princípios 
orientadores foram instituídos pela Lei Quadro dos Museus Portugueses (Lei nº 47/2004, de 19 de agosto) e 
cujo formulário de candidatura foi regulamentado pelo Despacho normativo nº3/2006 de 25 de janeiro. 

A instrução das candidaturas à credenciação de museus e o respetivo acompanhamento e orientação técnica 
são ações centrais do DMCC/DMC que têm em vista a qualificação dos museus portugueses e a sua 
consequente integração na RPM.  

A conclusão da instrução dos procedimentos das candidaturas pendentes é uma das prioridades do 
DMCC/DMC, considerando-se urgente a avaliação técnica dos processos de candidatura que se encontram 
em fase instrutória mais avançada, por um lado, e, por outro lado, das candidaturas mais antigas (algumas 
das quais apresentadas ao IPM ainda em 2007).  

Os últimos museus a integrar a Rede Portuguesa de Museus foram credenciados em 2010 (na 5ªreunião da 

SMCR do CNC – 29 de novembro de 2010), a saber: o Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva; o Museu-

Biblioteca Condes de Castro Guimarães; o Museu do Mar Rei D.Carlos; Museu da Música Portuguesa – Casa 

Verdades de Faria; o Museu de História Natural de Sintra; o Museu Municipal de Ribeira Grande. 

Encontram-se, atualmente, pendentes 21 processos de candidatura à credenciação de museus, a saber: 
Ecomuseu do Barroso; Museu Municipal de Sesimbra; Museu da Cidade de Aveiro; Museu da Faculdade de 
Engenharia do Porto; Museu de Ciência da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto; Museu de 
História Natural da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto; Museu da Marioneta, Lisboa; Museu de 
Arte Contemporânea de Elvas; Museu de Santa Maria de Lamas; Museu dos Terceiros, Ponte de Lima; 
Museu Militar de Bragança; Museu Militar de Elvas; Museu Militar do Porto; Museu Municipal de 
Arqueologia da Amadora; Museu Municipal de Caminha; Museu Municipal de Ourém; Museu Municipal Dr. 
José Formosinho; Museu Parada Leitão (atual Museu do Instituto Superior de Engenharia do Porto); Casa dos 
Patudos - Museu de Alpiarça; Museu Cidade de Ammaia, Castelo de Vide; Museu Municipal de Vila de Rei. 

A DGPC pretende concluir a instrução dos processos de candidatura de 18 museus até dezembro de 2013, 
sendo que já foram realizadas visitas técnicas aos Museus Militares do Porto, de Bragança e de Elvas, que se 
encontram atualmente em apreciação técnica as candidaturas do Museu da Cidade de Aveiro, do Museu da 
Marioneta e da Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça, e terá inicio a curto prazo a instrução dos processos 
do Ecomuseu do Barroso e do Museu Municipal de Sesimbra. 

Outras candidaturas à credenciação de museus (como a do Museu de Foz Coa) foram já este ano 
apresentadas à DGPC, sendo que a Rede Portuguesa de Museus é um sistema em permanente construção e 
evolução.  

É, ainda, atribuição da DGPC fiscalizar o cumprimento, por parte dos museus que integram a Rede 
Portuguesa dos Museus, da continuidade dos requisitos de credenciação, competindo ao DMCC/ DMC 
assegurar a monitorização das diferentes realidades orgânicas e funcionais dos museus. É de referir que, no 
atual contexto de reestruturações orgânicas, a Administração Local e Central, esta incumbência implica a 
aferição criteriosa da manutenção do cumprimento dos requisitos presentes quando do processo de 
credenciação.   
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5.2. Qualificação 

Com o objetivo de contribuir para a qualificação e valorização dos museus que integram a RPM, a DGPC 
(DMCC/DMC) coordenará e articulará os pedidos de apoio técnico nas áreas da museologia e museografia, - 
sem prejuízo das iniciativas bi ou multilaterais desenvolvidas entre museus RPM - pretendendo constituir 
uma bolsa de consultores especializados (internos e externos à DGPC, contando com a colaboração dos 
museus da Rede Portuguesa de Museus e de outras instituições) que garantam a consultoria técnica em 
áreas nucleares para as entidades museológicas de que são exemplo: o estudo, investigação e gestão de 
coleções; o inventário e documentação de coleções; a conservação preventiva; a conservação e restauro; a 
organização de reservas; a programação museológica e o discurso expositivo; a arquitetura, a museografia e 
a acessibilidade; a educação, comunicação e divulgação; a gestão das estatísticas de visitantes e estudos de 
público; o património imaterial (estudo, inventário e documentação). 

Com vista à promoção da subsidiariedade e colaboração entre museus, a DGPC despoletará o início do 
processo de constituição de núcleos de apoio a museus. Para cumprir esse objetivo contará com a 
colaboração dos museus da RPM para efetuar um diagnóstico das forças e fraquezas de cada museu, com a 
identificação de pontos fortes e áreas chave, e com a ação voluntária dos museus para se constituírem como 
núcleos de apoio. 

Quanto ao apoio financeiro aos museus da RPM, pretende-se regularizar os processos pendentes relativos 
aos programas Promuseus 2010 e Promuseus 2007, não estando prevista a reabertura deste programa no 
curto / médio prazo, devido à atual conjuntura orçamental.  

Cabe, ainda, à DGCP emitir pareceres sobre a concessão de apoios financeiros pela administração central e, 
em colaboração com o GEPAC e com o Gabinete do Secretário de Estado da Cultura, sobre projetos de 
candidatura a programas de financiamento externo. 

 
 

5.3. Informação / divulgação 

No âmbito da informação interna da Rede Portuguesa de Museus, a DGPC promoverá o reforço da 
comunicação entre os museus e o respetivo conhecimento mútuo, através da disponibilização de informação 
e de contatos dos museus da RPM e através da organização de programas dirigidos aos dirigentes e 
profissionais dos museus, tais como os encontros ou reuniões temáticas e as visitas técnicas aos museus da 
RPM, contando para o efeito com necessária a colaboração dos museus da RPM. 

Considerando que a divulgação abrangente e alargada é essencial para a valorização dos museus da RPM, 
bem como para a visibilidade externa e para a projeção nacional e internacional da Rede Portuguesa de 
Museus, a DGPC pretende promover a divulgação das atividades organizadas pela DGPC e pelos museus 
da RPM, das atividades e da informação sobre os museus da RPM e, ainda, de informação atualizada (no 
plano nacional e internacional) nas áreas da museografia e da museologia, através dos seguintes canais de 
comunicação:  

 Criação de uma página da Rede Portuguesa de Museus no Facebook – tendo em consideração que 
um canal de divulgação com o carácter mais informal das redes sociais permitirá uma maior 
participação dos museus da RPM e servirá como uma plataforma de comunicação mais dinâmica e 
mais autónoma, mais identitária e agregadora de todos os museus da RPM. 
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 Atualização do atual website do ex-IMC e futuro website da DGPC  

 Retoma da publicação, em formato digital, do Boletim RPM – Museus em Rede  

 Difusão da Newsletter da DGPC   

 Difusão Revista anual da DGPC  

 Participação nos Programas TSF – Encontros com o Património 

 Campanhas de divulgação das atividades dos Museus da RPM do Dia Internacional dos Museus e da 
Noite dos Museus.  
 
 

5.4. Formação:  

A DGPC pretende retomar o programa de formação anual da Rede Portuguesa de Museus dando 
continuidade às linhas de trabalho anteriores, ou seja:   

 Organizando ações de formação dirigidas aos dirigentes e profissionais dos museus da RPM, de 
acordo com as prioridades por eles identificadas;  

 Coorganizando ou apoiando a organização de seminários temáticos promovidos pelos Museus da 
RPM. 

Para cumprimento deste objetivo, a DGPC está a efetuar um levantamento e levará a cabo um diagnóstico 

geral sobre as atuais necessidades de formação dos museus da Rede Portuguesa de Museus, com vista ao 

planeamento de um programa de formação na área da museologia para 2013 / 2014 que possa ter em conta 

as expectativas dos museus e ir ao encontro das carências do atual contexto museológico.    

Paralelamente, a DGPC promoverá a constituição de uma bolsa de formadores - internos e externos à DGPC, 

contando com a colaboração efetiva dos técnicos dos museus da Rede Portuguesa de Museus e de outras 

instituições - que possam garantir a formação especializada e técnica nas áreas nucleares para as entidades 

museológicas. 
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6. Outras questões relevantes abordadas nas reuniões 
 

Temáticas específicas abordadas: 

1. Na reunião que teve lugar no Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa, a 10 de abril:  
Os museus e a educação 
Foi abordado o tema dos museus e da educação, nomeadamente a relação dos museus com as 
escolas e as visitas escolares. 
Poderá ser relançado o tema dos museus e da educação nas questões da Rede Portuguesa de 
Museus, através da eventual organização de uma ação de formação que possa prosseguir a difusão 
do valioso trabalho efetuado pelos museus. Devem ser valorizadas as boas experiências e as práticas 
referenciais que os museus têm feito neste domínio, durante 20 anos de trabalho consistente e 
coerente que não podem ser esquecidos. A coesão dos museus da Rede Portuguesa de Museus 
passa pela atitude conjunta de valorizar os adquiridos e a experiência na área da educação é um 
deles.  
Não pode deixar de ser referido que os técnicos dos serviços educativos ou de extensão cultural dos 
museus são aqueles que mais encontros promovem com regularidade, pelo que parece ser 
sobretudo necessário reforçar a divulgação das iniciativas que, nesse âmbito, vão tendo lugar. 

 
2. Na reunião que se realizou no Museu do Papel Moeda, no Porto, a 17 de abril:  

Outras Redes de Museus 
Foi abordado o tema da constituição de novas redes de museus (de âmbito local ou regional) como 
uma nova realidade que justifica um olhar diferente e direcionado para os anseios dos parceiros que 
se reúnem em torno de uma realidade mais concreta. A perspetiva da DGPC é de acompanhar a 
constituição de redes à medida que se forem formando, sem intervenção no seu funcionamento, 
saudando-as como expressão efetiva de colaboração entre museus. Havendo, ainda, um longo 
caminho a percorrer a nível de afirmação nacional e de projeção internacional, esse caminho deve 
ser feito em conjunto através do reforço da Rede Portuguesa de Museus, pelo que a criação de 
novas redes não deverá significar a fragmentação ou menorização do papel da RPM.   
 

3. Na reunião realizada no Museu de Portimão, a 29 de abril:  
Alterações orgânicas das tutelas e seu impacto nos museus da RPM  
Foi abordado o tema das reestruturações orgânicas nos serviços da Administração Local e dos 
impactos negativos que as reorganizações das Câmaras Municipais podem ter nos museus 
municipais que integram a Rede Portuguesa de Museus.  
Tendo a DGPC como atribuição assegurar o cumprimento, por parte dos museus que integram a 
Rede Portuguesa dos Museus, dos requisitos que estão subjacentes ao processo de credenciação e 
competindo ao DMCC/ DMC assegurar a monitorização das diferentes realidades orgânicas e 
funcionais dos museus, a DGPC enviou ofícios a todas as Câmaras Municipais que tutelam museus 
credenciados com vista a aferir a manutenção do cumprimento dos requisitos de credenciação, quer 
no que respeita à especificação das funções museológicas, quer no que respeita à existência de 
recursos humanos, financeiros e de instalações, e ainda na definição clara do seu enquadramento 
orgânico, aprovação do respetivo regulamento e garantia de acesso público. A DGPC aguarda 
respostas, sendo de referir que é indispensável que as competências e funções dos museus estejam 
expressamente referidas nas competências da orgânica em que estão integrados e, ainda, que é 
essencial que haja um responsável técnico designado, que seja o rosto do museu e que tenha 
capacidade para tomar decisões no âmbito das funções museológicas. 
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4. Questões pontuais 

Nas reuniões foram ainda referidas questões concretas relacionadas com alguns dos museus da RPM 
e de outras tutelas, para as quais foi pedida a intervenção da DGPC e/ou das Direções Regionais de 
Cultura, matéria que será tratada no quadro das competências destes serviços. 

 
 

 

 

 

 

 

Maio de 2013 
 
Direção-Geral do Património Cultural 
Departamento de Museus, Conservação e Credenciação 
Divisão de Museus e Credenciação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 

 Anexo 1 - Lista de museus convidados para cada reunião 

 Anexo 2 - Lista nominal de presenças em cada reunião 

 Anexo 3 - Lista de contactos da equipa DGPC/DMCC/DMC e dos museus da RPM  

 Anexo 4 - Despacho n.º 11142/2012, nº 2 - competências do Departamento de Museus, Conservação 
e Credenciação/ Divisão de Museus e Credenciação  
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