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Resumo 

 

 O projeto que aqui se apresenta tem como principal objetivo contribuir para o conhecimento 

do panorama museológico nacional, no que respeita à estruturação e mudança digital das redes de 

museus e teve como entidade acolhedora a Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão (RMVNF).  

 Pretende-se explorar a temática das redes de museus existentes no nosso país, a sua 

estrutura, tipologias e gestão de forma a contribuir para o papel que desempenham para a atuação, 

desenvolvimento e transformação digital dos seus membros. Para o efeito procedeu-se a uma análise 

dos museus pertencentes à Rede Portuguesa de Museus (RPM) e à RMVNF, recorrendo à realização 

de um inquérito por questionário sobre a criação e gestão de redes de museus portuguesas, 

complementado com entrevistas estratégicas a profissionais do panorama museológico nacional com 

reconhecida experiência neste domínio.  

 Esta fase de estudo/diagnóstico suportou a abordagem mais detalhada do caso de aplicação 

da RMVNF, com o qual se pretende contribuir para o desenvolvimento de processos de estruturação 

de redes de museus e, em particular, para o processo de transformação digital da rede, tendo-se 

apresentado propostas para o efeito.   
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Portuguesa de Museus, Transformação Digital. 
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Abstract 

 

 The main goal of this project is to contribute to the knowledge of national museums 

panorama, in which concerns the structuring and digital change of museum networks, namely at the 

project’s welcoming entity, the Vila Nova de Famalicão Museum Network. 

 It was intended to explore the theme of the existing museum networks in our country, their 

structure, typologies and management in order to contribute to the role they play in the action, 

evolution and digital transformation of their members. It was planned and implemented a survey 

directed to a sample of museums belonging to the Portuguese Museum Network (RPM), including 

the RMVNF, reinforced with strategic interviews with professionals from the national panorama with 

experience in this field.  

 This study / diagnosis phase supported a more detailed approach of the RMVNF application 

case and will contribute to the development of museum networks, in particular the process of digital 

transformation of RMVNF. Proposals for this purpose are also presented.   
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Introdução 

 

 A escolha do foco do projeto que aqui se apresenta surgiu na sequência de uma apresentação 

sobre a Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão (RMVNF) na Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto. Todo o trabalho, profissionais, missão e museus que integram a RMVNF despertou-nos 

grande interesse em podermos proceder à sua exploração e, com o conhecimento e necessidades 

identificadas, contribuir de alguma forma para o seu desenvolvimento e inovação.  

 Acresce que, aquando da frequência do 1º ano do curso de Mestrado em Museologia, surgiu 

a oportunidade de ingressar no curso MuSa MOOC Digital Skills - Essential Skills for Museum 

Professionals (com a duração de 8 semanas), no âmbito do European Erasmus Plus Project Mu.SA - 

MUseum Sector Alliance (www.project-musa.eu). Terminado o curso e com os conhecimentos 

adquiridos no Mestrado, nomeadamente nas unidades curriculares (UC) de Tecnologias de 

Informação e Comunicação em Museus (TICM) e Organização e Gestão de Museus (OGM), a 

curiosidade e interesse sobre o desenvolvimento de plataformas digitais, bem como os domínios do 

marketing e da comunicação em museus, foram fatores determinantes para definir a continuidade 

do nosso percurso académico nestas áreas essenciais aos museus, nomeadamente numa época em 

que o recurso ao digital é, simultaneamente, uma imposição e uma necessidade.  

 Com o início do 2º ano do Mestrado, tivemos a oportunidade de prosseguir para o Curso de 

Especialização do Projeto Mu.SA - Mu.SA Specialization Course,  perfil de Digital Strategy Manager, 

”a strategic role-profile for museums that aim to thrive in a digital environment in line with the overall 

museum strategy” (Homem, Remelgado & Medina, 2017, p 49). Esta especialização foca 

competências nos seguintes domínios: 

→ Gestão de plataformas digitais; 

→ Sistemas de informação; 

→ Inovação e  

→ Identificação de necessidades. 

 Estas competências têm como objetivo inovar os museus a nível digital, contribuir para a 

gestão dos seus recursos de forma eficiente, impulsionar a digitalização de coleções e gerir a 

mediação entre os departamentos internos do museu e os seus públicos, “ Today staff highly skilled 
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in digital skills are crucial in order to help museums use new technologies to multiply opportunities for 

exchange, accessibility and participation for audiences.” (Silvaggi & Pesce, 2018, p.57) 

 O estágio previsto no plano de estudos foi realizado na Fundação Cupertino de Miranda, em 

Famalicão, sendo esta uma entidade que integra a RMVNF. A nossa participação nos cursos 

promovidos pelo Projeto Mu.SA foi, pois, essencial para o desenvolvimento deste projeto, cujo 

objetivo inicial consistiu em identificar, compreender e mapear as redes museológicas nacionais e, a 

partir daí, analisar e contribuir para uma proposta digital para a RMVNF. Ao longo do processo, 

verificou-se que o mapeamento das redes museológicas nacionais seria difícil de concretizar, até pela 

pouca informação disponível e constrangimentos do COVID-19, tendo sido necessário redefinir o 

âmbito do projeto: analisar a realidade dos museus que integram a Rede Portuguesa de Museus 

(RPM) e outras redes com estes relacionados, limitando, assim, o universo de museus abrangidos por 

este estudo. Não obstante dizer que a escolha deste tema surge de uma curiosidade intelectual que 

se debruça sobre o interesse na área das plataformas digitais e do impacto do digital no nosso dia-a-

dia e dos museus. 

 Como entidade acolhedora e promotora do projeto, a RMVNF é, sem dúvida, uma referência 

no que diz respeito ao seu funcionamento em rede e às expectativas de inovação que apresenta, 

nomeadamente ao nível da comunicação, através da utilização de plataformas digitais. 

 Quanto à abordagem adotada, tratando-se de um projeto com vertente aplicada, envolveu 

componentes quantitativa e qualitativa. A primeira baseada em análises estatísticas para descrever 

e caraterizar as Redes de Museus. Para tal optou-se pela realização de inquéritos por questionário 

feitos aos museus da RPM, de forma a delimitar a amostra de estudo e os resultados obtidos dentro 

do curto espaço de tempo de elaboração deste projeto. A qualitativa convocou a realização de 

entrevistas a profissionais de museus, focando as diferentes perspetivas existentes nos diferentes 

contextos de Rede. Cada contributo foi influenciado pela realidade de cada pessoa, pretendendo-se 

adotar uma perspetiva que compreendesse o significado e natureza de cada interveniente.  

 Este estudo teve como objetivo descrever o universo das Redes de Museus em território 

nacional e mais concretamente da RMVNF, explorando as suas caraterísticas e dimensões, através de 

pesquisa bibliográfica, documental, observação, e o levantamento de dados.  
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 O desenrolar de todo o processo de pesquisa, levantamento de dados e desenvolvimento do 

projeto foi influenciado por fatores externos que impediram a concretização de alguns objetivos 

como a observação prática ativa da RMVNF e a realização das entrevistas presencialmente, o que 

orientou o projeto para novas direções e constantes reestruturações. 

 Este projeto pretende aplicar os conhecimentos e competências adquiridas ao longo do 

percurso académico com o objetivo de apresentar soluções ou recomendações sobre um 

determinado problema prático. 

 

i. Contextualização 
 

 A Missão genérica da RMVNF, segundo o Código Regulamentar sobre Bens e Equipamentos 

de Domínio Municipal, publicado em Diário da República, 2.ª série, n. º2, de 5 de janeiro de 2006. 

Livro VII, artigo 245.º e 246.º, consiste na “(…) valorização dos museus que a integram, através de 

uma política de cooperação e articulação entre si, com vista à promoção, valorização e difusão das 

suas coleções museológicas.”. 

 Como é possível ler no site da CMVNF - Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, “Uma 

das imagens mais poderosas e inovadoras que o município projeta no país é a de que possui uma rede 

de equipamentos culturais ativa, múltipla e incomum”…“Famalicão possui espaços museológicos de 

excelência, que justificam plenamente um modelo de gestão em rede que potencie este património 

como produto turístico”. Após a análise da Rede e de documentos diversos, é possível assumir a 

vontade da rede em apostar nas plataformas digitais, que sustentem a exploração de toda a vertente 

de comunicação e marketing, assumindo-se como uma rede atual e ativa perante a sociedade. Já em 

2011, o presidente do Município manifestava o interesse em investir na comunicação e no marketing 

através da Rede, “Atualmente, estar online é essencial para existir, para aprender, dar e receber” 

(Carvalho, 2008) 

 É visível a necessidade do desenvolvimento de soluções digitais para os núcleos da Rede e de 

uma plataforma única que conjugue as 12 instituições, tornando-a acessível a todos como meio de 

comunicação, divulgação, e dinamização cultural, “ Contudo, o desenho e a adoção de estratégias de 

comunicação assentes em social media requerem: recursos humanos, tecnológicos e financeiros, uma 
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metodologia ajustada ao museu e às suas necessidades e objetivos, tempo para desenhar, 

implementar e avaliar de forma interativa, literacia técnica adequada à estratégia desenhada, e, até 

certo ponto, vontade de inovar fazendo com que os museus saiam da sua zona de conforto e se 

transformem numa instituição cada vez mais aberta, flexível e dinâmica.” (Carvalho, 2018, p.3).  

 Enunciam-se, assim as seguintes questões: 

х Como criar uma Plataforma Digital que traduza a missão da RMVNF, sem entrar em conflito 

com as plataformas individuais já existentes? 

х Quais as melhores soluções ao nível digital que permitam a melhoria dos serviços prestados 

por cada um dos museus e da Rede?  

х Quais os conteúdos a reproduzir? 

х Qual a metodologia a implementar, capaz de conciliar o funcionamento e o posicionamento 

de cada museu e simultaneamente da Rede? 

 Estas são algumas das inquietações que movem o projeto, visando a necessidade de identificar 

e planear as soluções digitais mais adequadas e que ultrapassem os constrangimentos e obstáculos 

que ainda hoje persistem, de forma a afirmar e dinamizar a presença da RMVNF online. 

 Destaca-se o facto de algumas das instituições da rede, nomeadamente a já mencionada 

Fundação Cupertino Miranda, estarem presentes no digital através de um site e das redes sociais. 

Contudo, tal só se aplica a uma pequena parte deste conjunto, passando o maior constrangimento 

por conseguir formular uma plataforma que não entre em conflito com as já existentes, apoiando as 

instituições que não possuem qualquer presença na web, por escassez de recursos humanos, 

financeiros e outros. Acresce que a utilização de plataformas digitais pelos museus contribui para 

uma maior proximidade com os seus ‘’públicos’’, podendo obter opiniões, feedback, ideias e 

comentários. 

 

ii. Objetivos do Projeto 
 

 Este projeto tem como objetivo geral contribuir para um Plano de Transformação Digital para 

a RMVNF, através de um potenciamento do uso e adaptação às novas tecnologias.  
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 Enquanto objetivos específicos destacam-se: 

- Identificar as diferentes Rede de Museus existentes em Portugal; 

- Conhecer o funcionamento das Redes nacionais; 

- Evidenciar as potencialidades e fragilidades, internas e externas, da RMVNF. 

Pretende-se contribuir para o conhecimento do panorama museológico nacional, 

nomeadamente no que diz respeito à estruturação de redes de museus com um diagnóstico das redes 

existentes e da sua estrutura.  

Para a concretização destes objetivos desenvolveu-se: 

х Uma base de dados com os Museus que integram a RMVNF e a RPM, no contexto da definição 

do universo de análise; 

х Criação de uma Timeline manual; 

х Realização de inquéritos por questionário aos museus da RMVNF e RPM; 

х Realização de Entrevistas e, 

х Contributo para um Plano de Transformação digital: 

o Plano de Criação de um portal para a RMVNF 

o Plano de Criação de um Roteiro com recurso a uma App e QR code para a RMVNF 

 

iii. Estrutura da dissertação 
 

O presente documento está dividido em quatro capítulos.   

 O primeiro capítulo – Museus e o Digital no século XXI – foca-se numa abordagem genérica 

sobre as redes de museus e a sua caraterização. Enquanto um fenómeno em crescimento e 

desenvolvimento no nosso país, importa refletir sobre esta realidade e conhecer a forma como se 

organiza e atua. 
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 O segundo capítulo - Ser e Trabalhar em Rede- prende-se com a análise das redes de museus 

em Portugal, de acordo com o universo definido. Nesta perspetiva, é apresentada a estruturação e 

os métodos de gestão destas organizações. É feito um diagnóstico às redes de museus em território 

nacional, com a exposição dos resultados obtidos através dos inquéritos por questionário e inquéritos 

por entrevista a profissionais dos museus. São apresentados os dados dos inquéritos por questionário 

realizados ao longo do desenrolar deste projeto e são identificados os principais benefícios e lacunas 

do funcionamento em rede, o seu impacto e desempenho, nomeadamente ao nível da comunicação. 

É feita a análise das diferentes tutelas existentes, o ano de adesão à rede, as vantagens da integração 

na rede ao nível da comunicação, as debilidades do funcionamento em rede e a identificação de 

outras redes de museus existentes em território nacional. Também é feita uma análise às entrevistas 

realizadas. 

 Dado o objeto de estudo ser uma rede de museus municipal, de administração local, fez todo 

o sentido evidenciar o tema das redes municipais e a gestão municipal e perceber o contexto em que 

a RMVNF se enquadra e quais as limitações que daí surgem de forma a adaptar da melhor forma 

todas as soluções digitais desenvolvidas ao longo do projeto. 

 Importa perceber o surgimento, funcionamento e evolução do fenómeno das redes de 

museus em Portugal, nomeadamente a Rede Portuguesa de Museus e a sua influência na constituição 

de outras redes de museus, o impacto das redes de museus na museologia nacional e a sua 

contextualização no panorama internacional. Ao longo da pesquisa, foi feito o levantamento de uma 

amostra das redes de museus existentes e a respetiva evolução ao longo de uma timeline1. 

  O terceiro capítulo - Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão: uma Rede concelhia- dedica-

se à análise da RMVNF, constituição, estrutura e comunicação. É abordado o estudo de caso 

selecionado para o desenvolvimento deste projeto. O objetivo é conhecer a estrutura, gestão, missão 

e objetivos da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão e, mais concretamente, o modelo e gestão 

ao nível da sua comunicação e o seu impacto na comunidade famalicense, de um modo geral. 

. Por último, o quarto capítulo - Um Plano de Transformação Digital para a RMVNF- é dedicado 

à reflexão sobre a importância do uso de plataformas digitais pelos museus e pelas redes de museus 

e à apresentação de um contributo para um plano de transformação digital da RMVNF. Neste 

 
1 Ver Anexo B. 
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contexto, são apresentadas duas propostas, um roteiro com recurso a Quick Response code (QR code) 

e o desenvolvimento de um portal para a RMVNF. 

 

Capítulo 1 - Museus e o Digital no século XXI 
 

1.1. Museus, Informação, Comunicação e Plataformas 
 

 Com a difusão de informação existente e a capacidade e facilidade de comunicação, é 

fundamental utilizar os recursos mais eficazmente e garantir o fluir da comunicação para que haja 

evolução da rede.  

 Segundo Borbinha (2004), são meios de colaboração as estruturas que envolvem diversos 

fatores que são coordenados de forma a atingir um determinado objetivo comum. Esses objetivos 

podem ser de diferentes ordens: 

→ Material, serviços ou infraestruturas; 

→ Imaterial, definição de conceitos, desenvolvimento de regras, processos, entre outros; 

→ Estratégico, promoção de diferentes áreas, temas, assuntos. 

 Há uma compatibilização de áreas distintas, desde a gestão, rentabilização de recursos, defesa 

e valorização do património cultural, melhoria de equipamentos de comunicação e recursos 

humanos. 

 No processo de criação de uma rede é importante começar por refletir no conceito de museu, 

conhecer a realidade museológica existente, desde os recursos patrimoniais, museológicos e as suas 

lacunas e mais valias. Assim, será possível detetar finalidades comuns e delinear um programa que 

responda às necessidades dos museus envolvidos e à concretização da sua missão e objetivos. Assim, 

num primeiro momento, é essencial conhecer a realidade de cada uma das instituições envolvidas.  

 O International Council of Museums (ICOM) definiu o conceito de museu2 em 1946, mas desde 

então, esta definição tem vindo a ser reformulada de acordo com as diferentes realidades que vão 

 
2 Em setembro de 2019, o ICOM, reuniu-se para redefinir a definição de museu num debate internacional com 
profissionais de museus. Ao longo de 50 anos o ICOM, definiu o museu como "uma instituição sem fins lucrativos" que 
"adquire, conserva, pesquisa, comunica e exibe a herança tangível e intangível da humanidade e seu ambiente para fins 
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surgindo. A última atualização está incluída nos Estatutos do ICOM aprovados na 22.ª Assembleia 

Geral, em Viena de Áustria, 2007, em que é acrescentada a referência ao património imaterial. “O 

museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o património 

material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e 

deleite.”, (ICOM, 2015) 

 Com o avanço dos tempos verifica-se, cada vez mais, uma aproximação do museu aos seus 

públicos, como um espaço de conhecimento e cultura que preserva e estuda o património, educa as 

comunidades e inspira as pessoas com as suas coleções e restantes ofertas. Hoje, o museu é um 

agente modificador e pode ser visto como promotor de turismo, havendo diversos museus que 

deslocam milhares de pessoas anualmente aos seus espaços, não só pela qualidade da sua oferta, 

mas também pela sua capacidade comunicacional.  

 Quando os museus integram uma Rede, tem de haver um conhecimento abrangente e 

detalhado de cada uma das entidades que a constituem, uma circulação contínua de informação, 

articulação de recursos e finalidades comuns. “It is widely believed that collaboration is a means by 

which to stretch scarce resources, that is a way to magnify the effect of individual efforts so that the 

end result will be both bigger and better” (Weil, 2001, p.7) 

 O trabalho em rede acrescenta diversos benefícios, seja de ordem económica, seja na gestão 

de equipamentos e recursos. É interessante haver um sistema em que existe um apoio mútuo entre 

unidades museológicas de forma a cumprir a sua missão de forma mais eficaz, diminuir 

desigualdades, aumentar a sua visibilidade e visitas, melhorar e modernizar os seus serviços e 

reconstruir a sua presença e imagem junto das comunidades. As redes de museus devem ser vistas 

como meios de valorização do nosso património, como incentivo de boas práticas e colaboração, “ 

…melhores museus significam património conservado, documentado e estudado, mas significam 

acima de tudo a prestação de melhores serviços às comunidades onde se inserem, aos públicos que 

os visitam e um contributo ao desenvolvimento da sociedade, à promoção da educação e da 

cidadania.” (Camacho, 2007, p.8).  

 
educacionais.”. Este debate visou incorporar uma menção à "dignidade humana e justiça social" na definição de museu, 
algo que ainda está em discussão. Este assunto pode ser consultado em: https://icom.museum/en/. 
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É importante refletir sobre o trabalho em rede e perceber as suas valências e fragilidades de 

forma a beneficiar o mais possível o funcionamento dos museus. Nem todos os museus constituintes 

de uma rede estão ao mesmo nível de formação e conhecimento, podem ou não ter diferentes 

tutelas, podem ou não ter personalidade jurídica, dispor ou não de uma equipa de comunicação, ter 

ou não recursos humanos suficientes, visibilidades contrastantes. Esta realidade justifica o 

aparecimento de uma rede, para que através de um elo de ligação, seja ele de ordem geográfica, 

tipológica ou temática, se possam unir esforços e trabalhar em conjunto. Deste modo, os que 

possuem mais recursos podem ajudar aqueles que se apresentam mais deficitários; as mais valias de 

uns podem contribuir para colmatar as fragilidades de outros. Esta lógica de cooperação contribuirá, 

inevitavelmente, para o enriquecimento do panorama museológico, nomeadamente otimizando o 

desempenho dos museus e a sua ligação à comunidade, fazendo jus à sua missão.  

 Tal como refere Castells (2010), os museus não devem ser apenas um repositório de 

património, mas sim, um espaço de inovação cultural e devem responder aos desafios que a 

sociedade de informação lhes impõe, tornando-se conetores culturais. 

 Em 2011, o diretor do Smithsonian´s National Museum of American History, Brent Glass, numa 

conferência no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, intitulada “Estratégias Modernas 

de Administração Museológica”, refere que “é preciso aumentar o incentivo à colaboração entre 

museus, e também juntar esta área com o turismo” e que existe a “…necessidade de equilibrar a 

missão do museu, os recursos humanos e financeiros, e o ambiente que o rodeia” (Glass, 2011). Ou 

seja, a cooperação é um meio potenciador dos recursos museológicos, um trabalho em rede é uma 

mais valia para os museus, uma ferramenta que contribuí para o crescimento da qualidade das 

instituições museológicas portuguesas e para o crescimento, não só cultural, mas turístico das cidades 

e do país. Tal como refere Ana Carvalho, “O trabalho em rede tornou-se palavra-chave, quer no 

contexto mais endógeno, entre os profissionais e no seio das instituições, quer na relação dos museus 

com a sociedade.” (Carvalho, 2015, p.2). 

 Estamos numa sociedade que necessita de constantes reconfigurações, novos 

questionamentos, novas respostas e soluções, consequência de um período multicultural, diverso e 

marcado pela interdisciplinaridade, “…os museus têm vindo a pretender servir como meios de 

comunicação, abertos às preocupações do mundo contemporâneo.” (Moutinho, 2010, p.136). Numa 

era digital, em que o quotidiano das pessoas é marcado pelo recurso ao uso de tecnologias, é 
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necessário os museus, enquanto agentes ativos, envolverem-se neste mundo, na mudança, no 

acompanhar as tendências, usando o mundo digital como um meio para alcançar novos públicos, 

mais jovens e proporcionar novas experiências. “Esta mudança supõe uma reestruturação radical da 

cultura do museu e um aprofundamento das formas de trabalhar, a fim de que o museu possa 

acompanhar as novas ideias e tendências.” ((Hooper-Greenhill, 1998) 

 Com a era da difusão de informação, houve uma revolução a nível digital, havendo uma grande 

audiência possível para os museus, que ganham capacidades de chegar a qualquer parte, desde os 

anos 90, podendo partilhar e difundir as suas exposições e missão. Tal como refere Mateus, “ A 

produção de conteúdos em suporte digital e a sua distribuição em rede, garantindo disponibilização 

à sociedade mediante a configuração de plataformas digitais, permite a difusão de conhecimento 

cultural e induz hábitos de utilização de tecnologias de informação e comunicação, contribuindo, a 

prazo, para o desenvolvimento de uma sociedade do conhecimento e da informação.” (Mateus, 2010, 

p.9). Castells, (2000) reflete que os museus são conetores de sentido entre o tempo e o espaço, e 

integram-se numa sociedade de informação que transforma as representações culturais, com uma 

constituição de redes globais de comunicação e uma concentração de representações culturais em 

torno da Internet e multimédia. 

A Internet fornece um amplo campo de comunicação e muitos museus utilizam-na para 

exposições virtuais, fóruns de discussão, divulgação e muitas outras formas de fazer o museu chegar 

às pessoas,  “…os Museus deixaram de ser entendidos como meros repositórios de objetos, para se 

assumirem como produtores e difusores de informação e de conhecimento, características 

potenciadas, em grande escala, pela utilização das tecnologias da informação e da 

comunicação.”(Remelgado, 2015, p.44). O estudo das redes sociais são alvo de variadas análises, 

tendo como foco o seu impacto no dia-a-dia das pessoas enquanto um agente transformador do seu 

modo de vida. Segundo Mateus, “O acesso digital a conteúdos culturais diversificados constitui um 

instrumento de educação e aprendizagem ajudando a formar novos públicos e a qualificar a procura 

cultural do mercado, estimulando, por conseguinte, a competitividade da oferta.” (Mateus, 2010, 

p.10) 

 O uso das tecnologias digitais é uma mais valia para os museus e uma necessidade para que 

estas instituições se mantenham a par do crescimento da sociedade e a sua evolução, “À medida que 

sociedade se torna cada vez mais dependente das tecnologias, também as consequências para o 
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sector de museus se tornam mais evidentes.”, (Carvalho & Matos, 2019, p.8), posicionando-se 

ativamente na sociedade do século XXI.  Os sistemas (económico, social, cultural) sofrem as mais 

diversas transformações, começam a surgir novos tipos de relações entre indivíduos, instituições ou 

entre ambos, em que o estabelecimento de redes (ou de outras formas como a cooperação/ parceria) 

se torna num conceito central desta sociedade, (Santos, 2009) 

 O património digital só foi assumido enquanto património no ano 2003, com a aquisição de 

um status de entidade de direito próprio na carta da UNESCO para a Preservação do Património 

Digital e é a partir daqui que começam a surgir diversos estudos na área do digital em museus: “ … 

Resources of information and creative expression are increasingly produced, distributed, accessed and 

maintained in digital form, creating a new legacy – the digital heritage…”(UNESCO, 2003). É definido 

que o património digital engloba recursos com informação que é criada digitalmente ou convertida 

de um formato analógico para o digital e inclui, não só, os recursos culturais, como educacionais, 

científicos e administrativos, assim como as informações técnicas, legais, médicas e outros tipos de 

informações criadas digitalmente. Estes elementos culturais digitais incluem textos, bases de dados, 

imagens fixas e em movimento, áudio, gráficos, software e páginas digitais, entre uma crescente 

gama de formatos. A UNESCO defende que a herança digital deve ser protegida contra a sua perda, 

preservada e tornada acessível, assegurando a transmissão da representação de todos os povos, 

culturas e línguas. A utilização dos recursos tecnológicos e da Internet permite aos museus a criação 

e partilha de recursos digitais culturais, levando a missão do museu muito além-fronteiras e 

respeitando o princípio de difusão do conhecimento e integração da comunidade. A influência dos 

média digitais no universo cultural é que desencadeou a reflexão sobre património digital no mundo 

da museologia, “…intersection between cultural heritage and digital media. That place, today, we call 

digital heritage” (Parry, 2010, p.xii) 

 A constante evolução tecnológica, ainda mais evidenciada com a constante utilização das 

redes sociais e dos media, é fundamental a envolvência dos museus nestes meios: “ Rapid social, 

economic, political and technological changes have, of course, been brought to bear not only on 

museums, but also on organizations of all kinds, in both the for-profit and not-for-profit sectors.” 

(Janes & Sandell, 2007, p.17) 
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1.2. Marketing, Transformação Digital e Turismo Cultural 
 

 O uso das plataformas digitais enquanto um meio de divulgação e até “promoção” de um dado 

produto cultural ainda é um tema controverso. Hamey (1992), reflete sobre o papel do marketing no 

mundo dos museus, defendendo que não é mais um sacrilégio, mas essencial à sobrevivência dos 

museus. Os curadores e profissionais de museus devem olhar para o marketing como uma estratégia 

de subsistência, ou seja, indispensável.  

 Tal como afirma Figueira & Ramos (2014), é em 1995 que o marketing surge enquanto 

estratégia dos museus, o ano do “período da descoberta”, como designa Rentscheler (1998). Um 

plano de marketing deve englobar 8 passos distintos, segundo Figueira & Ramos, (2014, p.220):  

1. Realização do diagnóstico da situação atual: análise do mercado, da concorrência e da 

própria entidade/museus;  

2. Análise SWOT no momento; 

3. Definir os objetivos do plano de marketing;  

4. Definir a estratégia de acordo com o público alvo, posicionamento no mercado e o produto 

disponibilizado; 

5. Transformar os princípios em ações concretas através da definição do marketing-mix, ao 

nível do produto, distribuição e comunicação.  

6. Orçamento, valores quantificáveis para a execução do plano;  

7. Controlar os resultados obtidos e verificar se a estratégia está a ser corretamente 

implementada; 

8. Atualizar o plano sempre que necessário, porque o mercado está em constante mudança. 

 A utilização das tecnologias nos museus traduz-se em profundas alterações no modo como os 

museus funcionam, não só enquanto organização, mas também ao nível da relação que estabelecem 

com os públicos, através da utilização de recursos variados, no próprio museu e no registo virtual, e 
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tornando essencial a criação de planos de transformação digital no panorama museológico 

português. 

No entanto, existem sempre limitações ao serem criados os planos de transformação digital, 

como é o caso do exemplo dos sites. Segundo Ana Carvalho e Alexandre Matos (2019), através de 

entrevistas realizadas numa amostra de realidades diversas no mundo dos museus, observou-se que 

a ausência de autonomia na gestão direta da informação, particularmente em museus sob tutela de 

administração local/municipal, (cerca de 48,6% dos museus portugueses) impede a criação de sites 

individualizados e independentes, limitando a visibilidade dos seus conteúdos e a sua atualização, 

acabando por limitar a existência de uma estratégia digital.  Tal como Alexandre Matos (2013) refere, 

a partir do momento em que um museu usa uma rede social ou outra plataforma digital para 

comunicar, assume um compromisso de responder às expetativas criadas e para isso deve estar 

capacitado e possuir uma equipa para satisfazer os seus objetivos. Como afirma Ana Carvalho (2019), 

um museu ao envolver-se no mundo digital começa a criar um rasto ao longo do seu caminho 

formando a “pegada digital” que vai definir a imagem que os visitantes constroem e por esse motivo 

se torna essencial ter uma estratégia digital, utilizar os recursos tecnológicos de forma pensada e 

adaptada ao contexto em causa, “ taking the 13xchang the digital tools to fulfil the museums mission 

and goals, in a critical and reflexive way.”, (Carvalho, 2019, in Um.SA Specialization). É preciso 

controlar o conteúdo que é produzido no ambiente digital sobre o museu, os canais de comunicação 

e ferramentas para que a sua missão e objetivos sejam cumpridos e criando uma reputação digital 

que encaixe nesse panorama. 

 Refira-se a propósito o desenvolvimento do projeto Um.SA que, não só reflete sobre a 

escassez de competências digitais nos museus, como procura contribuir para colmatar algumas 

dessas fragilidades, apostando na formação dos seus profissionais. 

 É, igualmente, pertinente a referência a uma das redes internacionais mais importantes no 

âmbito da museologia: a NEMO – Network of European Museum Organisations. Fundada em 1992, é 

uma rede europeia independente de organizações nacionais de museus, focando-se no valor social, 

económico e educacional dos museus, segundo o que é possível ler no site da NEMO: “Networks build 

trust, nurture relationships, set aligned agendas and help to 13xchange knowledge and experiences 

to help their members to learn and build their capacity.”(NEMO, 2019).  



     
 

 
14 

 
 

 Uma das abordagens da NEMO prende-se com a avaliação do impacto da era digital nos 

museus, os quais têm de se adaptar de forma a captar mais visitantes e diversificar os seus públicos, 

tornando-se mais interativos. As redes têm o poder de coordenar e desenvolver habilidades 

interculturais que catalisam a especialização do conhecimento, a proatividade e a cooperação 

sustentável baseada em objetivos compartilhados além-fronteiras. Segundo a NEMO, “With their 

digital potential, museums contribute to different social aspects as sources of creative innovation, 

information and learning.” (NEMO, 2019). 

 Destacamos na 21ª conferência anual da NEMO: Museums in the Digital Age. Museums and 

the development of active citizenship, o foco que deu a algumas das questões prementes no que 

concerne à era digital nos museus: 

→ Quais desafios e oportunidades que surgem com a transformação digital para os museus? 

→ Qual o uso que os museus devem fazer das TIC para aproximar as pessoas das suas coleções? 

→ Como é que os museus podem lidar com os direitos de autor? 

→ Entre o público e o privado, como é que se podem posicionar os museus e quais as estratégias 

que podem adotar? 

 É interessante analisar algumas das propostas de Paul Klimpel (2013), nesta conferência, 

relativamente aos desafios impostos aos museus pela era digital. Quanto à aquisição de objetos, o 

surgimento de plataformas como o Ebay, torna a venda de objetos muito fácil o que faz com que os 

museus desenvolvam estratégias de aquisição que contornem estas plataformas competitivas. Em 

relação à questão da preservação de objetos digitais, os museus ainda carecem de profissionais 

competentes e com conhecimentos técnicos, o que os leva a ter de cooperar com empresas externas 

de especialistas.  

 A digitalização de coleções é outro tema que liderou a última década. Klimpel (2013) 

defende que, futuramente, as pessoas necessitam poder aceder às coleções pelo seu próprio 

computador, pelo que é necessário haver uma padronização na disponibilização desses dados. 

Também refere a importância de pensar nas redes de bancos de dados, disponibilizando as coleções 

online e deixando que elas sejam exploradas num nível muito mais abrangente.  

 O património digital, engloba recursos culturais, educacionais, científicos e administrativos, 

ou seja, informação que é posteriormente convertida de formato analógico para um formato digital, 
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em diferentes formatos, com o objetivo de preservar essa informação, garantindo a sua 

autenticidade, acessibilidade e usabilidade. Segundo Parry (2010), o uso das tecnologias é visto com 

muito cuidado pelos museus, pois requer conhecimentos que muitos dos profissionais ainda não têm.  

 Ao longo do tempo, e com todas as crescentes inovações tecnológicas, o património digital 

ganha cada vez maior importância, com novas formas de comunicação e de expressão. “Heritage 

which is made up of computer-based materials, whether born digital or digitized from other format, 

which means emanates from different communities, industries, sectors and regions and requires 

active preservation approaches to ensure its authenticity, accessibility and usability through time” 

(Choy et al., 2016, p.16). Exemplo disso, é a aposta na difusão de informação com recurso ao design 

de exposições virtuais e o uso de tecnologias, como aplicações para smartphones em substituição do 

áudio guia.  

 É necessário, também, refletir na questão legislativa, pois existem restrições legais que 

impedem os museus de explorar certos caminhos, com barreiras e limitações. É o caso da utilização 

de determinados conteúdos culturais como obras ou coleções de caráter privado. Estas leis existem 

com o objetivo de proteger e gerir o acesso aos conteúdos dos museus, aos dados pessoais e gestão 

coletiva. De momento temos em vigor leis como: 

→ Legislação dos direitos de propriedade intelectual: Em alguns casos esta legislação limita o uso 

e acesso de determinados conteúdos e dados digitalmente, como é o caso da Creative 

Commons3, que oferece de uma forma padronizada autorizações de direitos de autor e 

direitos conexos criando um repositório de conteúdos que podem ser copiados, distribuídos 

e editados; 

→ Lei da privacidade: A reutilização e replicação de conteúdos culturais pode estar protegida, 

como certos livros, fotografias, documentos e outros, havendo uma restrição no seu acesso 

sempre que existem dados pessoais associados, com recurso à Lei da Proteção de Dados4; 

→ Legislação no comércio eletrónico: Existe uma regulamentação para os negócios e transações 

feita via Internet e a exploração de conteúdos culturais digitalizados 

 
3 Creative Commons é um repositório de conteúdos protegidos por licenças e instrumentos de direitos de autor e direitos conexos, 
«todos os direitos reservados».  É uma forma padronizada de atribuir autorizações de direito de autor e de direitos conexos aos 
trabalhos criativos de um indivíduo ou uma empresa. Estes conteúdos podem ser copiados, distribuídos, editados, remixados e 
utilizados para criar outros trabalhos, respeitando os limites da legislação de direito de autor e de direitos conexos. Informação 
Retrieved from: https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt. 
4 A Lei 59/2019, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados. 
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→ Regulamentação para obras órfãs: Adaptado às necessidades de cada museu, controla os 

direitos sobre obras sem autor. 

 A legislação existente protege os museus defendendo os seus interesses e mantendo a sua 

credibilidade no mundo digital. No entanto, também acabam por limitar a adoção de estratégias 

digitais por parte dos mesmos, “It is absolutely natural that a law could pose certain barriers towards 

access – towards the use and reuse of cultural content in the digital environment”, (Tsolis, 2013, in 

NEMO 21st Annual Conference Documentation).  

Destaco uma das entidades mais eficientes na adoção de legislação nesta matéria e com uma 

presença indiscutível no mundo digital e na Europa: o Europeana5 , cofinanciado pela União Europeia 

e gerido pela Fundação Europeana, com o objetivo de providenciar o acesso ao património científico 

e cultural da Europa através de um único portal, entre diferentes domínios. É uma biblioteca virtual 

com milhões de itens digitais de domínio público. Este projeto torna acessível o património cultural 

de museus, arquivos e bibliotecas europeias. O objetivo passa pela cooperação na criação deste 

portal, de forma a facilitar a digitalização, e posterior divulgação, do património cultural e científico 

europeu, a Europeana Data Model 6(EDM).  

A Europeana assume um papel importantíssimo rumo a uma padronização e isto implica a 

necessidade de os museus começarem a abrir portas, a explorar e a investir neste tipo de novos 

conceitos de partilha de cultura e preservação. 

 Uma outra questão na ordem do dia é a expressão do Turismo Cultural e o medo de abordar 

os museus enquanto “produtos”. Os museus são produtos culturais, que temos de fazer chegar a um 

maior número de pessoas deixando de lado os pudores de utilizar o marketing e o branding no 

domínio da cultura apostando, cada vez mais, no turismo cultural, a grande porta de crescimento dos 

museus portugueses a nível nacional e internacional, e um dos recursos que os museus podem utilizar 

para realizarem de forma eficaz os seus objetivos e cumprirem a sua missão. Dessa forma, verão 

também aumentar os seus visitantes e os utilizadores das plataformas digitais, assim como terão uma 

maior visibilidade, não só a nível nacional, mas também em termos internacionais. Segundo Nuno 

 
5 www.europeana.eu 
6 O Europeana Data Model (EDM), consiste numa infraestrutura aberta para representação de dados. Baseia-se na web semântica, e 
permite representar as necessidades de informação dos vários domínios das organizações da herança cultural. O projeto Europeana 
Libraries, aborda especificamente a utilização do EDM para as necessidades de informação ao domínio das bibliotecas.  
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Cintra Torres, Professor Universitário, numa entrevista7 dada ao Jornal Económico, a 5 de novembro 

de 2019, o branding e o marketing nos museus é uma disciplina de gestão destas instituições pouco 

aplicada, Torres (2019), devido a faltas de investimento e recursos que é acompanhada pela falta de 

autonomia financeira e operacional, “ a forma como os museus respondem aos desafios da 

transformação digital, chamemos-lhe assim, é muito diversa e desigual, nomeadamente ao nível dos 

recursos disponíveis (humanos, financeiros e tecnológicos) para o fazer.”, (Carvalho & Matos, 2019, 

p.9). É essencial apostar na formação e capacitação dos profissionais de museus na área digital para 

que as instituições possam estar a par da era digital, (Museums Association, 2013 & Parry et al., 2018). 

 O turismo cultural é uma das áreas de maior crescimento dentro do turismo global, trata-se 

de um desejo pelo chamado “turismo de qualidade”, em que os indivíduos têm a necessidade de 

encontrar recursos culturais. “The combination of culture and tourism can be a powerful driver of 

economic activity.”, (Navracsics, 2018) 

 Segundo a OMT (Organização Mundial do Turismo), o turismo cultural trata-se um movimento 

de pessoas em busca de motivações essencialmente culturais, como excursões de estudo, excursões 

culturais e outros eventos culturais, visitas a localidades e monumentos, viagens para estudar a 

natureza, folclore ou arte e peregrinações. 

 Ressaltamos a definição de turismo cultural adotada na 22ª sessão UNWTO General Assembly, 

em Chengdu, China, em setembro de 2017, “Cultural tourism is a type of tourism activity in which the 

visitor’s essential motivation is to learn, discover, experience and consume the tangible and intangible 

cultural attractions/products in a tourism destination. These attractions/products relate to a set of 

distinctive material, intellectual, spiritual and emotional features of a society that encompasses arts 

and architecture, historical and cultural heritage, culinary heritage, literature, music, creative 

industries and the living cultures with their lifestyles, value systems, beliefs and traditions.” (UNWTO, 

2017). O turismo cultural é um dos principais mercados turísticos do futuro e as comunidades locais 

são a chave de um desenvolvimento sustentável na exploração de experiências culturais. A cultura é 

um recurso não renovável e por esse motivo deve apoiar-se num turismo sustentável e que respeite 

essa premissa, por exemplo, usando os benefícios lucrados com o turismo para a conservação desse 

património cultural e garantindo uma transferência de recursos. É necessário haver uma 

consciencialização das pessoas sobre a sua herança de forma a delinear estratégias que acima de 

 
7 https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/da-web-summit-a-museaum-transformacao-digital-em-museus-509069 



     
 

 
18 

 
 

tudo respeitem as necessidades do património de forma a preservá-lo. Promover boas práticas e uma 

relação simbiótica entre as duas componentes, porque a cultura precisa do turismo e o turismo da 

cultura. Também o ICOMOS, com a carta do Turismo Cultural de 1976, refere o turismo cultural com 

o foco, entre outros fins, na descoberta de monumentos e sítios histórico-artísticos, exercendo um 

efeito positivo sobre estes últimos na medida em que contribui para a sua manutenção e proteção, 

(ICOMOS, 1976). Posteriormente, a Carta Internacional sobre o Turismo Cultural, dedicada à “Gestão 

do Turismo nos Sítios com Significado Patrimonial” e refere que o turismo deve gerar benefícios para 

a comunidade proporcionando motivações para cuidar e preservar o património (ICOMOS, 1999). É 

necessário dar a conhecer às comunidades de acolhimento e visitantes o significado do património e 

a necessidade de o proteger. As Cartas e as Convenções sobre o Património contribuem para esse 

processo de sensibilização. 

 Tal como é referido na Carta Internacional sobre o Turismo Cultural (1999), o turismo, nacional 

e internacional é um dos principais veículos de intercâmbio cultural. Gerido com sucesso, traz 

inúmeras vantagens para o património: estamos a juntar duas áreas que se complementam com 

objetivos favoráveis para ambos os planos. No entanto, há questões que se devem ter em conta, 

como é o caso do turismo excessivo e sem um controlo, que pode afetar a integridade do património 

e o seu significado. Segundo o ICOMOS, “A relação entre os conjuntos patrimoniais e o turismo é 

dinâmica e deve ultrapassar os conflitos de valores que atravessam os dois conceitos. Esta relação 

deve ser gerida, numa ótica duradoura, em benefício das gerações atuais e futuras.” (ICOMOS, 1999). 

Tal como está evidenciado no princípio 4 da Carta Internacional do Turismo Cultural (1999), 

as comunidades devem ser agentes ativos na dinâmica do Turismo Cultural, participando nos 

programas de valorização do património e turismo local, definindo objetivos, estratégias e políticas 

que contribuam para a conservação do mesmo. Por essa razão, é importante envolver as pessoas na 

construção destes parâmetros, fazendo com que haja uma consciencialização do património pela 

comunidade. Por exemplo, as PPP (parcerias público-privadas), podem constituir-se como uma 

oportunidade, apostando em relações de trabalho com objetivos bem definidos que trarão benefícios 

para ambas as partes. Uma política de turismo cultural tem de ter em conta o progresso alcançado 

ao juntar estes setores e, simultaneamente, procurar perceber até que ponto o desenvolvimento 

turístico traz vantagens para a cultura.  
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 Smith e Brent (2001), afirmam que o turismo implica uma relação entre os turistas e os 

recetores de turistas, ou seja, tem de haver um anfitrião e um convidado. O turismo cultural é um 

veículo de intercâmbio cultural entre grupos de pessoas, um processo social em que participam 

agentes sociais e se destaca o papel dos mediadores. Smith (1992) traduz o turismo como um 

encontro de culturas e sistemas sociais aptos para provocar mudanças, enquanto deslocação 

voluntária na procura de algo, a cultura, o conhecimento, a instrução, o enriquecimento pessoal, para 

alimentar a curiosidade, mas não algo obrigatoriamente material. Enquanto um processo de 

aculturação, o turista junta-se a um novo grupo temporário e a uma nova cultura e os recetores criam 

um ambiente de hospitalidade para acolher o turista gerando uma interação e um encontro de 

culturas. Pode haver uma adaptação por parte dos recetores de turistas no seu sistema cultural, de 

forma a criar uma maior e rápida integração, modificando e adaptando certos hábitos, alimentação, 

padrões culturais e muitos outros fatores, o que pode contribuir para falsear toda a experiência do 

turista e desnobrecer a sua vivência. Como tal, é indiscutível o dever de manter a originalidade, 

minimizando eventuais disparidades entre as técnicas de crescimento do turismo e a autenticidade 

cultural.  

 A atração de novos visitantes é um ponto fulcral, aumentar o fluxo de pessoas, excursionistas, 

turistas, curiosos, estudantes, de forma a dinamizar a Rede, “… aos Operadores turísticos importa-

lhes muito o Território e suas Paisagens Naturais e Culturais, tal como a Hospitalidade das Pessoas, 

residentes e profissionais do setor, bem como a possibilidade de serem adicionadas Experiências”, 

(Figueira & Ramos, 2014, p.125-126). Estas experiências, nomeadamente do turismo cultural, 

decorrem de acordo com seis fatores, segundo Figueira & Ramos, (2014, p.126): a experiência da 

viagem, do alojamento, da restauração e gastronomia, do entretenimento e lazer, da segurança e o 

acesso a bens e serviços complementares.  

 A cultura tem um valor intrínseco para as comunidades e constituí um dos ativos mais 

importantes no turismo dos dias de hoje. A preservação e divulgação do património tangível e 

intangível, pode surgir através de um turismo criativo que explore novas experiências. Segundo Bonet 

(2006), o valor da cultural vai para além do impacto económico. Permite experimentar, conhecer, 

interagir, emocionar, expressar, sentir, imaginar, compartilhar. É necessário encontrar um equilíbrio 

entre estes dois termos. Nesta perspetiva, Perez (2009) faz referência a Agustín Santana que propõe 

quatro aspetos fundamentais para definir o turismo:  
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1. “Aspeto dinâmico”, mudança de lugar, a deslocação;  

2. “Aspeto estático”, a estadia no destino;  

3. “Aspeto teleológico”, as motivações do turista;  

4. “Aspeto consequencial”, os impactos causados pelo turismo. 

 Partindo destes princípios, Perez (2009), reformula esta definição, numa perspetiva 

essencialmente antropológica, considerando 6 áreas: 

1. Economia, Turismo enquanto indústria de serviços e atividade económica; 

2. Geografia, Turismo enquanto deslocação de pessoas no espaço e os processos de 

desenvolvimento turístico; 

3. Direito, Turismo enquanto um exercício de direito à liberdade de circulação e legislação das 

atividades turísticas; 

4. Sociologia, Turismo enquanto prática social enquadrada no tempo de lazer do turista; 

5. Antropologia, Turismo enquanto fenómeno sociocultural complexo com uma vivência entre o 

turista e o residente; 

6. Ecologia, Turismo enquanto atividade humana num determinado ambiente e ao qual afeta. 

 Segundo Perez, o turista vai absorver cultura no seu tempo de lazer que, por sua vez, se torna 

um tempo de consumo em que ocorre uma produção e consumo de bens simbólicos, há um 

reconhecimento social e a construção de uma identidade, (Perez, 2009). 

 Pensar o turismo cultural é essencial, notando que existem diversos parâmetros que exigem 

uma maior atenção de forma a existir um equilíbrio, de modo, a não afetar a integridade do 

património.  

Fazer turismo incluí um certo status, nem todas as pessoas têm a possibilidade, 

principalmente económica, para o conseguir realizar além da sua própria cidade ou país. Como tal, é 

preciso repensar na acessibilidade do turismo cultural ao nível económico de forma a assegurar a 

integração e inclusão de todos, o que irá de certa forma contribuir para o aumento do mesmo. Mas 

colocam-se algumas questões importantes: até que ponto esse crescimento será sustentável? Em 

que medida o património não ficará em risco? Tal como Richards (2009) explica, tanto o turismo como 

a cultura, têm de reconhecer a diferença de cada uma das suas necessidades e aspirações para que 

possam trabalhar em conjunto de uma forma eficiente. É essencial encontrar um ponto de equilíbrio, 
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aceitando as diferenças apresentadas por cada um, como já referi antes, de forma a fazer do turismo 

cultural uma prática sustentável e que respeite a integridade do património.  

Tal como descreve a UNESCO (2015) a cultura é um facilitador e impulsionador das dimensões 

económicas, sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável que implica levar em consideração 

fatores sociais e ecológicos e económicos, de recursos vivos e não vivos visando vantagens a longo e 

curto prazo e estudando alternativas para as desvantagens. Com a adoção do compromisso com a 

“Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, adotado pelas Nações Unidas, insere-se num 

roteiro ambicioso na conquista de um futuro sustentável, com uma mudança nas abordagens 

tradicionais. Esta Agenda foi elaborada através de um processo aberto e inclusivo que envolveu 

governos, autoridades locais e organizações da sociedade civil de forma a refletir as aspirações de 

todas as nações por uma vida melhor e integrando, pela primeira vez, o papel da cultura e do 

património cultural como facilitador no desenvolvimento dos seus objetivos sustentáveis (SdGs). O 

papel da cultura para a qualidade da educação, cidades sustentáveis, sustentabilidade ambiental, 

sociedades inclusivas, igualdade de género, segurança alimentar e saúde é agora reconhecido, “The 

integration of culture into the 2030 Agenda represents a paradigm shift in international development 

strategies, which are applicable to all levels of governance, from the national to the local level.” 

(UNESCO, 2016) 

 Quando abordámos o turismo cultural, é interessante refletir sobre o papel dos museus na 

comunidade. Um museu não se pode limitar ao seu espaço físico, é um agente ativo na sociedade e, 

como tal, tem de se expandir para além dessa barreira física intervindo em todas as dimensões da 

sociedade. Neste contexto, é fundamental, não só refletir sobre o papel desempenhado pelos museus 

na sociedade e, simultaneamente, ciar iniciativas que valorizem o nosso património e o trabalho em 

equipa e a criação de redes de museus que proporcionem um crescente enriquecimento deste 

fenómeno. Segundo Carvalho, “o turismo cultural só tem a ganhar com o trabalho em rede de museus, 

pois este pluraliza as possibilidades daquele, algo propício para a demanda dos grandes centros 

produtores de cultura”, (Carvalho, 2008, p.5), deste modo, temos de olhar para o património como 

um potenciador de novas dinâmicas. 

 Neste contexto, destacam-se algumas questões como: 

• Existem infraestruturas capacitadas para um aumento turístico? 

• Quais os turistas que se pretende alcançar? 
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• Deve-se apostar no turismo interno e externo, ou apenas num deles? 

• Existe capacidade de elaborar e colocar em prática planos de divulgação, considerando os 

recursos humanos existentes? 

• Deve ser criada uma política de preços generalizada? 

• Como atuar relativamente a diferentes tutelas, nomeadamente públicas e privadas? 

• Como lidar com o fato de o turismo ter a tendência de maximizar o número de visitas e o 

impacto que isso possa ter nas questões de conservação e salvaguarda dos museus e do 

património cultural?  

• Entra o turismo em conflito com a cultura? Como combater esse conflito? 

É importante pensarmos em novas estratégias, mas sempre salvaguardando a experiência e a 

importância de uma visita física ao espaço museológico e a visualização in loco dos objetos. A 

tecnologia não substitui, de modo algum, a essência da experiência física decorrente da visita a um 

museu, mas pode acrescentar, melhorar e despertar o interesse dos visitantes/utilizadores, da 

comunidade local e escolar e, simultaneamente, facilitar o acesso ao conhecimento, “As long as 

museums stay in this centre position, all options for the future are left open. However, if museums 

refuse to participate in such cultural networking, their public mission will be lost and museums will 

become irrelevant and left behind in a rapidly changing society.” (Klimpel, 2013, in NEMO 21st Annual 

Conference Documentation).  

 

Capítulo 2 – Ser e Trabalhar em Rede 

2.1 Redes de Museus: Conceitos e Tipologias 

 

“Museums have no borders, they have a network”, (ICOM, 2020) 

 

 A palavra rede8 pode definir-se como uma “malha feita de fios entrelaçados com espaços 

regulares” (Priberam, 2020), uma estrutura com um padrão caraterístico, “A network is a set of 

interconnected nodes” (Castells, 2000, p.15) e com uma expansão ilimitada. Como afirma Castells 

 
8 "Rede", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020, https://dicionario.priberam.org/Rede [consultado em 
22-03-2020]. 
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(1996) são formas muito antigas de organização social que assumem um novo papel na era digital ao 

serem alimentadas por novas tecnologias. No caso da rede de museus, trata-se de um conjunto de 

entidades articuladas com um objetivo comum, sistemas de organização flexíveis que estabelecem 

uma relação, “…vivas continuamente criam, ou recriam-se a si mesmas” (Capra, 1996). Segundo 

Oliveira (2010), as redes são estruturas dinâmicas ativas com a capacidade de se autoalimentar.  

 Como refere Lobo (2009), as redes contribuem para a criação de uma paisagem museológica 

baseada num padrão que pode alcançar diferentes escalas, “De hecho, una de las figuras más 

interesantes para abordar el concepto de red y su contribución a la ordenación del magmático paisaje 

de los museos es la de los fractales, estructura de colonización del espacio basada en la iteración de 

un patrón que ordena distintas escalas, desde la más pequeña a la mayor creando figuras idênticas.”, 

(Lobo, 2009, p,120). 

 Enquanto formas mais flexíveis e adaptáveis de organização, “ the most flexible, and adaptable 

forms of organization” (Castells, 2000, p.15), as redes evoluem com os “tempos”, mas, de acordo com 

a sua abrangência e tamanho vão surgindo desafios, como a dificuldade em coordenar funções, 

concentrar recursos e objetivos específicos, “they have considerable dificulty in co-ordinating 

functions, in focusing resources on specific goals, in managing the complexity of a given task beyond 

a certain size of the network”, (Castells, 2000, p.15). Enquanto sistemas de organização horizontal, 

detêm a ausência de um centro, são estruturas que trabalham em conjunto sem uma hierarquia 

definida. Todavia, Kervran (2006) analisou algumas redes e destaca a existência de uma posição 

central e hierárquica, pondo em causa o atributo da horizontalidade. 

 A gestão destas redes beneficia da utilização das tecnologias “ Shifting to the cultural realm, 

we see the emergence of a similar pattern of networking, exibility, and ephemeral symbolic 

communication, in a culture organized primarily around an integrated system of electronic media, 

obviously including the Internet” (Castells, 2000, p.12) e possibilita o desenvolvimento de novos 

formatos de trabalho. Ocorre uma descentralização de recursos e um trabalho de entreajuda e 

cooperação entre entidades com a mesma finalidade, “ …some nodes are more important than others, 

but they all need each other as long as they are within the network”, (Castells, 2000, p.15). 

 Como afirma Café (2012), as redes aproximam os seres humanos, criam novas culturas, 

consolidam as existentes, preservam identidades, facilitam a comunicação e o aumento do 

conhecimento.  
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 A par dos novos paradigmas da sociedade, os museus têm a necessidade de se 

reconfigurarem, alterando as suas funções, estrutura e a forma como se relacionam com a 

comunidade. O foco nas coleções é essencial. Aí reside o âmago dos museus. No entanto, e cada vez 

mais, a comunicação assume um papel essencial na concretização da missão e objetivos dos museus. 

Hoje, os museus são “um meio privilegiado de complemento da educação permanente do indivíduo, 

numa sociedade que assenta na formação e na necessidade de renovação constante de saberes e 

competências”, (Santos, 2009, p.84). 

 Segundo Santos (2009, p.3), “…uma rede pode ser compreendida como uma configuração 

social em que as unidades que a compõem se apresentam interligadas mantendo relações (baseadas 

na confiança mútua) duráveis entre si e que partilham, efetiva ou potencialmente fins comuns”. São 

criadas relações entre diferentes atores como um meio para o intercâmbio de recursos, materiais ou 

imateriais. É preciso estabelecer regras e um espaço de adaptação, em que se pode debater e 

solucionar problemas de forma a responder às necessidades e desafios de cada um, e de uma forma 

equilibrada. 

 Os museus locais desde cedo que se foram destacando. Em 1941, João Couto propõe a criação 

de uma Rede de Museus do Estado. Couto, tinha como intenção contemplar e alargar o apoio aos 

museus portugueses dependentes das autarquias locais, (Camacho et al, 2001, p.12).  

 Após 1974, em Portugal, começam a ser visíveis as consequências da criação de novos museus 

dependentes de diferentes tutelas e sem instrumentos formais de articulação entre si, carenciados 

de apoio técnico, formação, equipamentos e coordenação. É neste contexto que surge a necessidade 

de rentabilizar recursos, haver uma gestão integrada, formação e valorização do património com a 

formação de redes, (Santos, 2009, p.33). 

 Em 1976, Per Uno Agren volta a trazer o assunto da implementação de uma rede museológica 

nacional, com um documento lançado em 1979 em que fundamenta essa criação, tendo por base o 

reforço dos museus regionais, focando o caso de estudo na região do Algarve, com a potencialização 

dos recursos existentes, (Agren, 2002). 

 Natália Correia Guedes, presidente do Instituto Português do Património Cultural, em 1981, 

apresenta um Plano Museológico Nacional que inclui a criação de uma rede de museus nacional, a 

par de protocolos de colaboração de museus. Todas estas iniciativas denotam uma crescente 

importância atribuída à constituição de redes de museus, nomeadamente por parte dos seus 

profissionais.  
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 Os Encontros de Museologia e Autarquias surgem na década de 90. Promovidos pela 

Universidade Lusófona e organizados por Mário Moutinho, focando-se, sobretudo, na questão da 

articulação das redes de museus com o território. O primeiro encontro realizou-se em 1996, no Seixal, 

que na década de 80 tentou construir uma rede de museus para o seu distrito, uma rede pioneira que 

não se concretizou pela dificuldade em formalizá-la. Aí foi discutido o papel da comunicação 

enquanto estimulador dos núcleos museológico. O segundo encontro foi realizado em Portimão, em 

1997, cinco meses após a publicação da Lei Orgânica do Instituto Português dos museus (IPM), 

Decreto-lei n.º 161/97 de 26 de junho 1997. Neste diploma legal era referida a criação da Rede 

Portuguesa de Museus, sendo a primeira vez que este assunto foi abordado. 

 O trabalho em rede é fundamental para ampliar recursos e abrir novas portas, “…allow 

museums to extend the boundaries of what is possible: to share risks, acquire resources, reach new 

audiences, obtain complementary skills, improve the quality of service, achieve projects that would 

otherwise have been impossible, acquire validation from an external source, and win community and 

political support” (Anderson, 1999, p.103) 

 Segundo Castells (2005), o trabalho em rede funciona através de um espaço de fluxos, 

enquanto uma rede funcional que expressa os elementos da nossa organização social, económica, 

política e simbólica. Neste cenário, surgem as parcerias, uma forma de articulação e relacionamento 

que ocupa um lugar de destaque neste campo. Pode ser formal ou informal e ter uma duração 

variável e orientada a um objetivo comum. 

 Uma rede cultural é uma estratégia que visa a descentralização e democratização das 

instituições culturais, aproximando-se cada vez mais das comunidades e alargando o acesso à cultura 

enquanto instrumento de ordenamento, qualificação, coesão, cooperação, difusão e formação, 

(Silva, 2004).  

 Estar numa rede implica, por exemplo, uma estimulação de visitas de uns museus para os 

outros e a contribuição mútua com a cedência de recursos que possam ser necessários, evitando o 

investimento de caráter temporário. A rede é um meio de dinamizar a cultura, permitindo divulgar 

as estruturas junto de um maior número de pessoas, e contribuindo para a sobrevivência e 

manutenção das estruturas museológicas perante as dificuldades impostas com o baixo 

financiamento público, por exemplo. 

 Cada país tem o seu contexto institucional, que irá determinar os modelos de gestão cultural 

adotados e o posicionamento estratégico de qualquer projeto cultural, (González, 2016, p.148). 
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 É necessário definir os campos de atuação das redes de acordo com a estratégia de Oliveira 

(2010): 

• Gestão, estabelecendo a missão e as estratégias de atuação; 

• Dinâmica organizacional, com uma gestão participativa, a maximização de sinergias e 

definição de parâmetros qualitativos e quantitativos de desempenho e  

• Sustentabilidade da rede. 

 Segundo Oliveira (2010), qualquer projeto em Rede tem de ter um ponto de partida, uma 

visão estratégica e uma missão com objetivos comuns. É importante haver um bom conhecimento e 

aproveitamento dos recursos disponíveis para se traçar uma boa estratégia.  

 Uma rede, ao congregar diversas unidades museológicas, assume um conjunto de diferentes 

identidades, caraterísticas e padrões pré-definidos que vão condicionar a estruturação do modelo de 

gestão. Cada unidade deve manter-se diferenciadora e ser capaz de operar de forma independente, 

tendo sempre presente o objetivo comum da rede.  

 A coordenação da rede deve ser feita por uma unidade de administração central que não tem 

de ser de cariz museológico, mas que tem de estar apta para assumir todas as questões e âmbitos 

que uma rede implica no seu funcionamento, tomando o papel orientador e determinante na tomada 

de decisões referentes às linhas orientadoras dos diversos museus que abrange. Como Oliveira (2010) 

refere, há que distinguir três áreas na caraterização tipológica de uma rede, a natureza do tema, o 

teor museológico e o seu modelo de gestão. A proximidade entre as unidades museológicas deve ser 

fomentada através de modelos de e funções transversais. A gestão de uma rede tem de ser 

competitiva, apostando na área económica, tecnológica e no desenvolvimento social e cultural, tendo 

sempre em conta os objetivos de cada unidade que a compõem e ajustando os seus projetos às suas 

necessidades. As ferramentas e técnicas de gestão devem ser aplicadas de forma a melhorar o 

desempenho das redes e aumentar a sua competitividade.  

“O acesso à herança patrimonial e à cultura de um povo é um direito que assiste a toda a 

pessoa enquanto ser social, localizado num momento e espaço da história da humanidade.” (Mineiro, 

2017:9) 

 O fenómeno das Redes de Museus surge nos anos 90, aquando do desenvolvimento da 

Internet e de novas formas de gestão e instituições museológicas (Camacho, 2007). Surgem redes 
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com diversos âmbitos, seja geográfico, temático ou de tutela, algumas formais e outras informais, 

com duração limitada, ou seja, centradas num determinado projeto, e outras de tempo ilimitado.  

 Inicialmente, as redes surgem num cariz informal e menos institucional, tendo como principal 

objetivo a comunicação. Como é referido por Manuel Castells (2007), as redes aparecem num 

contexto de transformação social, em que surge uma necessidade de troca e partilha de informação 

e conhecimento, pelas sociedades e instituições. Porém, Kervran (2006), questiona a informalidade 

das redes, verificando a existência de protocolos e documentos formais entre os diversos núcleos. 

Esta questão da formalidade e informalidade das redes nota-se como sendo de difícil compreensão. 

 Ao abordarmos este tema, bastante amplo e ainda muito pouco explorado ao nível da 

investigação académica, temos de compreender todo o fenómeno da globalização que gera diversas 

transformações nas sociedades modernas. A globalização é um tema muito debatido e teorizado, no 

entanto, apresenta uma grande diversidade de posições teóricas. Neste contexto é importante 

perceber o seu impacto nesta forma de organização. Giddens (1998, p.60), defende que a 

globalização é uma consequência da modernidade e o resultado de uma intensificação das relações 

sociais numa escala mundial. Por essa razão, ocorrem interligações numa dimensão global entre 

indivíduos que se afetam mutuamente, independentemente do seu espaço geográfico. Outros 

autores defendem a globalização como a mudança do conceito de espaço e do tempo, uma crescente 

interação cultural e preocupação com os problemas que surgem no mundo. Não se pode desprezar 

o papel das novas tecnologias neste conceito, com um aumento da sua importância, a sua 

diversificação e multiplicação, marcando todos os domínios da sociedade e até o quotidiano das 

pessoas, e alterando todas as atividade sociais das populações, “El término red asociado a las nuevas 

tecnologías y a los medios de comunicación, sobre todo con el descubrimiento de internet, ha 

traspasado su uso habitual para adentrarse en el ámbito de los museos.” (González, 2016, p.152). Isto 

vai possibilitar um maior conhecimento de todas as realidades que rodeiam um indivíduo, deixando-

nos muito mais sensibilizados e aculturados relativamente ao mundo em que vivemos, 

incrementando as preocupações modernas como a questão das alterações climáticas, pobreza, défice 

económico, vírus, e muitos outros temas que acabam por ligar pontas opostas geograficamente, o 

que acaba por influenciar as relações entre os indivíduos. De acordo com Appadurai (2005), ocorrem 

fluxos cada vez mais intensos seja de pessoas, de informação, tecnologia, valores e ideologias pelo 

mundo. O processo de globalização pode ser uma oportunidade, mas também, uma desvantagem 

para os museus. 
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Tabela 1- As vantagens e desvantagens do processo de globalização nos museus. 

O efeito da Globalização nos museus 

Vantagens Oportunidades Desvantagens Desafios 

Maior competitividade Aumento da criatividade Ampliação de espaços Mais custos, pessoal 

especializado e esforços na 

gestão do acervo. 

Integração de novas 

culturas 

Aumento do universo de 

ação e diversidade 

Novos meios de 

comunicação e exposições 

virtuais 

Desmotivação da visita “in 

loco” 

Diversos públicos Novas perspetivas Turismo em massa Impede que os visitantes 

estejam à vontade a apreciar 

as obras e põe em risco a 

conservação das obras 

Aumento de públicos Maior oferta de serviços, 

mais emprego e 

investimento na área da 

museologia 

Crescimento das visitas, 

públicos e visibilidade 

Pode levar o museu a perder 

a sua identidade para atrair 

cada vez mais visitas 

Internet e novos meios 

de comunicação 

Aumento da divulgação Mobilidade das obras de 

arte 

Custos adicionais de 

transporte e seguro 

Aumento do turismo Aumento dos visitantes Adaptação dos espaços Reorganização do espaço 

museológico 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2008).  

 Assim, é criada uma dinâmica num cenário mundial e uma intensificação das inter-relações 

globais, através do aparecimento de organizações ou agentes transnacionais que trabalham virados 

para esse fim, como é o exemplo das organizações governamentais e não governamentais, 

verificando-se um fluxo ativo de informação entre países, sociedades, grupos e pessoas e fomentando 

e justificando, desta forma, o surgimento das organizações em rede. O conceito de rede surge ligado 

a palavras como cooperação, parceria, articulação e colaboração, que nos dias de hoje merecem uma 

maior atenção dado o seu destaque como formas de relacionamento que respondem a problemas e 

desafios da sociedade atual, (Santos, 2009). 

 Entende-se que uma Rede integra um conjunto de entidades que partilham objetivos comuns 

e que passam a colaborar entre si através de uma plataforma de partilha, entreajuda e comunicação, 

contribuindo para um alargamento de serviços prestados à comunidade, “flexíveis e adaptáveis 
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graças à sua capacidade de descentralizar a sua performance ao longo de uma rede de componentes 

autónomos” (Castells, 2005, p.17). 

 As redes existem como um meio de valorização do património apostando numa política de 

entreajuda e sinergia e, tal como já se costuma dizer, juntos somos mais fortes, isto também se aplica 

a este contexto. Quando se unem unidades museológicas com objetivos de expandir o seu universo 

cultural e até recursos para que possa desenvolver-se, estamos a assistir a um trabalho de cooperação 

com um forte impacto na sociedade, apostando numa adaptação de espaços, qualificação, 

incorporação de equipamentos, agentes, eventos e uma construção de uma cultura muito mais forte 

e ativa. O conceito de património deriva do termo latino «patrimoniu», diretamente ligado à ideia de 

herança paterna, bens de família e propriedade, um legado dos nossos antepassados que deve ser 

transmitido às gerações futuras. Tal como define Chagas (1994, p.40), “um conjunto de bens culturais 

sobre o qual incide uma determinada carga valorativa” está dependente da cultura e o modo de 

pensamento de uma determinada comunidade e grupo de pessoas, o intervalo temporal em que se 

enquadra. O trabalho em rede pode ser desenvolvido através de um trabalho comum entre todas as 

unidades museológicas ou a partir de uma unidade nuclear de gestão da rede. Segundo Castells 

(2010), existe uma sociedade em rede regida pela hipercomunicação, mas com um lapso ao nível da 

comunicação entre as identidades particulares.  

 É necessário comunicarmos para que consigamos viver juntos e possa existir uma sociedade, 

sendo este um dos pontos em que mais me pretendo focar: a necessidade de insistir e desenvolver 

as relações dentro das redes, pois é necessário haver uma boa estrutura interna para que o papel da 

rede seja cumprido.  

 

2.2. O Funcionamento das Redes: estrutura e gestão 
 

 Uma rede de museus é composta por museus e estes por pessoas. A estrutura de uma rede é 

desenhada com a separação dos cargos, tarefas e funções dentro da rede, possibilitando uma visão 

ampla do seu funcionamento. Através de uma análise da estrutura organizacional podemos 

identificar as tarefas necessárias, organizar funções e destacar as responsabilidades dentro de uma 

rede.  
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 Como refere Carvalho (2008), a organização das redes pode ser vertical. Tal acontece, quando 

é caraterizada pela gestão integrada de vários museus por uma única instituição vinculada a uma 

administração comum formando, assim, um universo heterogéneo de membros. Também, pode ser 

uma organização horizontal, quando agrega vários museus sob administrações diferentes e 

estruturas administrativas singulares. Unidos por uma parceria que visa objetivos comuns e que 

engloba um universo homogéneo de membros. Segundo Clara Camacho (2001), existem quatro 

palavras caraterizadoras de um sistema em rede: 

• Abertura; 

• Reciprocidade; 

• Articulação e 

• Estruturação. 

 

 Na organização vertical, é visível a divisão hierárquica, com um topo a liderar e os respetivos 

órgãos abaixo dele a operar A estruturação é mais rígida e a comunicação entre os níveis tende a ser 

mais lenta. No caso de uma rede com organização horizontal, o método de organização tende a ser 

horizontal, as pessoas são agrupadas com base num conhecimento e participação similar e a um 

mesmo nível. A comunicação é mais eficaz, mas pode diminuir com o crescimento dos membros da 

rede. Quanto menor for o número de museus dentro de uma rede, melhor será a sua comunicação.   

 Segundo Henri Fayol (1994), autor e criador da Teoria Clássica da Administração, uma 

estrutura em rede permite que os recursos e colaboradores estejam em diferentes zonas geográficas, 

tornando a rede mais competitiva, com custos administrativos mais baixos e obrigando a definir uma 

cultura corporativa com a qual todos concordem. A comunicação é a ligação entre as partes de uma 

rede e deve ser eficaz, regular e percetível para todos. 

 Não existe um modelo único de organização em rede e são as próprias redes que vão definir 

a sua estrutura e modelo a seguir, tendo em conta a sua dimensão, recursos e finalidade. Uma rede 

deve ser flexível, fluída e descentralizada, para que não haja obstáculos numa tomada de decisões 

em conjunto, “A intrínseca habilidade das redes organizacionais para, repetidamente, redesenhar-se 

e acomodar novas tarefas face a problemas ímpares e mudanças ambientais, capacita estas 

organizações a escapar a situações burocráticas.” (Bakers, 1994, p.90).  
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 Não se pretende que haja uma uniformização do funcionamento e da gestão em rede, mas a 

criação de bases que a sustentam de acordo com a sua missão sem descurar a individualidade de 

cada uma das unidades museológicas que a compõem. 

Tabela 2-Uma estrutura em rede. 

A estrutura de uma Rede de museus 

Propriedades Funcionamento Caraterísticas 

✓ Flexibilidade; 

✓ Cooperação; 

✓ Sinergia; 

✓ Reciprocidade; 

✓ Interação; 

✓ Adaptabilidade; 

✓ Comunicação; 

✓ Participação; 

✓ Colaborativa; 

✓ Valores; 

✓ Padrões; 

✓ Digital. 

Criação de boas relações;  

Fomentação da interação e 

participação; 

Padrões horizontais de 

organização; 

Interdependência de tarefas e 

funções; 

Decisão descentralizada; 

Adaptação rápida perante novos 

cenários conjunturais; 

Aposta numa comunicação digital 

eficiente.  

Interdependências do fluxo de 

recursos; 

Reciprocidade na comunicação; 

Rapidez no fluxo da comunicação, 

tomada de decisões e respostas; 

Atualização da informação; 

Foco na qualidade dos serviços. 

Fonte: Adaptado de Silva (1994) e Olivares (2003). 

 A organização em rede está intimamente ligada ao conceito de sociedade da informação que 

possibilita a formação de redes sem limitações devido a um uso crescente do formato digital e o uso 

intensivo de tecnologias de informação e comunicação, como é comentado por Gouveia e Gaio (2004, 

p.3) “…corresponde a uma sociedade que recorre predominantemente às Tecnologias da 

Comunicação e Informação para a troca de informação em formato digital, suportando a interação 

entre os indivíduos e entre estes e as instituições”. 

“A rede é um arranjo organizacional formado por um grupo de atores, que se articulam ou são 

articulados por uma autoridade com a finalidade de realizar objetivos complexos, e 

inalcançáveis de forma isolada. A rede é caracterizada pela condição de autonomia das 

organizações e pelas relações de interdependência que estabelecem entre si. É um espaço no 
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qual se produz uma visão compartilhada da realidade, se articulam diferentes tipos de recursos 

e se conduzem ações de forma cooperada. O poder é fragmentado e o conflito é inexorável, 

por isso se necessita de uma coordenação orientada ao fortalecimento dos vínculos de 

confiança e ao impedimento da dominação.” (Migueletto, 2001, p.48) 

 A autoridade dos museus advém da própria história da entidade. Na Europa, o nascimento do 

museu público foi uma iniciativa do Estado e tornou-se uma propriedade sob a sua tutela e domínio. 

Esta união significou, também, o reconhecimento do museu como um depositário do património 

nacional, (Weil, 1997, p.249). As principais diferenças entre os diferentes modelos de gestão de 

museus estão entre vários aspetos: o valor e o uso das coleções, a estrutura organizacional e o regime 

económico-financeiro, (González, 2016, p.150). 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Uma rede deve seguir um modelo de gestão sem uma hierarquia, o atributo de 

horizontalidade é negado, Kevran (2006) questiona os quatro principais elementos de uma rede, 

horizontalidade, fluidez, fraca identidade e informalidade. Através da sua análise a redes de ação 

coletiva, mostra que as mesmas são constituídas por indivíduos ou organizações com uma posição 

central e hierarquizada, tal como a informalidade que é contrariada com a existência de protocolos e 

documentos formais. 

  Estas formas de organização podem apresentar diferentes tipologias como citado por 

Camacho (2014) in (DeVlieg, Belfiore, Sleszynska, & Chabaud, 2001, p.5-7): 

→ Projeto em rede, que tem uma duração limitada; 

→ Rede, que surge em ambiente interpessoal ou interorganizacional; 

Figura 1- Os Modelos de Gestão dos Museus.  
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→ Trabalho em rede, pode ser em organizações ou associações já existentes; 

→ Processo em rede, que surge de interações profissionais. 

 As redes são formadas todos os dias, assumindo várias tipologias (redes de comunicação, 

redes de apoio, redes de partilha). Neste caso, o que as distingue é o facto de serem constituídas por 

museus. O modelo de uma rede de museus tem de ser delineado tendo em conta possíveis momentos 

de instabilidade, interna ou externa, e alta competitividade. É fulcral adotar uma estratégia dinâmica 

e investir no reforço das instituições, implementando novas organizações e formas de 

funcionamento, nomeadamente: 

✓ Valorização do património de cada unidade museológica; 

✓ Sustentabilidade financeira; 

✓ Sustentabilidade programática; 

✓ Dinamização cultural e educacional; 

✓ Desenvolvimento de ações de formação e investimento na formação de cada museu/núcleo 

museológico; 

✓ Apoio à transformação digital; 

✓ Dinamização dos recursos humanos e tecnológicos; 

✓ Capacitação dos recursos humanos; 

✓ Otimização dos recursos tecnológicos; 

✓ Implementação de regras de conduta; 

✓ Definição de procedimentos técnicos de acordo com as necessidades de cada um; 

✓ Criação e manutenção de um ambiente de cooperação e sinergia. 

 A adoção destas medidas é uma forma para se alcançar a descentralização de recursos e meios 

e, simultaneamente, contribuir para um crescimento generalizado dentro da rede. Para que um 

modelo de gestão de uma rede seja eficaz e de acordo com o seu campo de ação, tem de haver um 

conhecimento profundo de cada unidade que a compõe, desde a sua organização, funcionamento, 

métodos de trabalho, capacidade ao nível dos recursos humanos e materiais, o seu acervo, tipologia 

e âmbito. Só assim será possível identificar todas as necessidades e limitações de forma a suprimi-las 

e superá-las.  

 Qualquer projeto tem de ser pensado a longo prazo e ser sustentável. Têm de ser 

estabelecidas prioridades que respondam, de uma forma geral, às necessidades existentes como um 

todo e não individualmente. Uma rede vem acrescentar, melhorar e desenvolver o que já existe.  
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 O financiamento é uma questão central, pelo que tem de ser delineado um plano com um 

interesse cultural substancial de forma a captar financiamentos e atrair entidades do exterior, 

podendo optar por modelos de financiamento misto, com fundos privados e públicos, sempre sem 

colocar em risco a autonomia da gestão da rede. A execução e manutenção de uma rede tem de ter 

um modelo de organização. Segundo Oliveira (2010), para assegurar o bom desempenho de todas as 

unidades que compõem a rede é importante planear, implementar, monitorizar e avaliar todos os 

processos, “Uma gestão deste tipo levará necessariamente à consciencialização de uma maximização 

de sinergias, criando-se uma operacionalidade e uma dinâmica fortes, que permita resultados extra 

à eficiência da organização.”, (Oliveira, 2010, p.146).  

 Cada núcleo deve ser integrado e, dessa forma, cooperar nas decisões da rede, criando uma 

relação de proximidade entre os elementos que a constituem. Uma das falhas mais apontadas por 

museus que pertencem a redes é a falta de comunicação entre si, quer entre os museus, quer entre 

os museus e a rede, propriamente dita.  

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 Deve haver uma atenção individual a cada museu para que possa haver uma gestão em rede 

eficaz, um planeamento, fiscalização, avaliação e execução de medidas, regras e normas de forma a 

elevar as unidades a um nível equilibrado e promover uma produção conjunta visando objetivos 

definidos e mútuos. Esta gestão executada de forma eficaz vai evitar a descontinuidade de projetos, 

desvios de gestão por falta de recursos, alteração da finalidade das verbas para projetos paralelos, 

mantendo os objetivos da rede em primeiro plano.  

 A gestão da rede assenta em dois princípios tal como refere Oliveira (2010, p.163): 

→ Princípios de concordância da missão: objetivos em comum, plano de comunicação e um 

universo comum de significados; 

Rede 

Figura 2- Esquema da estrutura de uma rede.  



     
 

 
35 

 
 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2010) e o modelo de Peter Drucker "The Pratice of Management", Harper & Row 

(1985). 

→ Princípios operativos para a realização da missão: organização, regras, normas, equilíbrio, 

dinâmica, complementaridade e circulação de informação e recursos.  

 

 Os objetivos da rede vão ser delineados conforme a sua missão e, simultaneamente, a missão 

de cada um dos seus museus que a integra. Por isso, a missão da rede tem de ser definida de uma 

forma global, integrando todos os museus que a integram, e os objetivos devem ser bem claros e 

simplificados para que se consiga trabalhar em conjunto visando o mesmo fim.  

 Segundo Edson (2004, p.147), para haver uma boa gestão tem de se seguir os seguintes 

aspetos: 

• Selecionar o colaborador mais adequado a cada trabalho e função; 

• Determinar o trabalho a ser executado; 

• Decidir o método de trabalho a seguir; 

• Gerir a relação dos recursos humanos que executam uma determinada função com os 

restantes funcionários do museu. 
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Figura 3 - Planeamento Estratégico 
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De acordo com Bilhim (2004, p.19), Sá da Costa (1993, p.5-8) e Rusillo (2008, p.19-52), uma 

boa gestão tem de abranger um bom ambiente de comunicação, articulação, concertação e 

corresponsabilização entre todos os envolvidos destacando-se os seguintes aspetos: 

• Atuar territorialmente;  

• Gestão por metas de melhoria social; 

• Estimular a transparência dos programas estratégicos; 

• Promover a transversalidade;  

• Construir políticas públicas culturais inclusivas;  

• Potencializar os recursos patrimoniais do território de modo a promover o desenvolvimento 

sustentado; 

• Desenvolver a corresponsabilidade e um ambiente de diálogo e, 

• Construir uma visão de futuro coletiva estimulando parcerias e cooperação estratégica no 

fortalecimento da democracia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Gestão 

Figura 4- A Gestão de uma rede, modelo.  
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 A gestão eficaz de uma Rede de Museus assenta num conjunto de comportamentos, de um 

trabalho em equipa com objetivos bem definidos e uma ação constante e direcionada à sua 

concretização. 

O mapeamento apresentado permite-nos apresentar uma grande diversidade de redes 

museológicas que se distribuem entre modelos de carácter formal e modelos de carácter informal. 

Segundo o dicionário Priberam (2020), os conceitos formal e informal são claramente distintos. 

Enquanto formal remete para uma realidade objeto de formalidade, oficial, o informal descreve algo 

que é desprovido de formalidades, é não oficial. Ambos são modelos organizacionais, métodos 

sistémicos que vão garantir o alcance de um determinado objetivo. 

Uma rede formal deve ser constituída segundo uma contratualização, uma regulamentação e 

conhecimento de todos os intervenientes que assumem a viabilização da constituição de uma rede. 

É possível conhecer a cultura existente, missão, visão e valores de forma a traçar objetivos comuns a 

curto, médio ou longo prazo. Pauta-se pela lógica e racionalidade e defende um código de ética.  

Neste modelo de organização, os comportamentos são padronizados e regidos segundo as 

normas da rede. Pode existir uma hierarquia de forma a estabelecer as tomadas de decisão finais e a 

formação de uma equipa em que o trabalho colaborativo vigora. Há uma divisão do trabalho, pode 

existir uma hierarquia, a criação de estratégias e normas.  

Os atributos de uma organização informal passam pela criação de relações interpessoais de 

forma espontânea, construída pelos colaboradores, independentemente do vínculo profissional. 

Ocorre uma criação de relações baseada nos valores, diretrizes sociais e uma cultura comum, na qual 

há uma associação de entidades museológicas que partilham as mesmas necessidades e objetivos.  

Deve haver um grupo que define os padrões de comportamento mais indicados ao alcance 

dos seus objetivos, mas não existe um status definido. Trata-se de um modelo baseado na empatia e 

que estabelece uma relação de coesão, colaboração espontânea entre museus que vão construir 

padrões e normas partilhados. 
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Figura 5- As redes formais e informais.  

 

Fonte: Olivares (2003). 

 

Enquanto termos antagónicos, os modelos de organização formal e informal são formas de 

cooperação que visam melhorar o trabalho dos museus que englobam e a afirmar a sua presença no 

universo museológico, através de um trabalho de ação conjunta e a participação direta dos seus 

intervenientes. Independentemente do modelo de organização da rede é importante encontrar 

metodologias eficazes que satisfaçam as necessidades vividas pelas instituições museológicas. 

Após a pesquisa feita sobre as redes de museus nacionais surgem questões, como o porquê 

de haver redes que seguem uma organização formal e se consideram informais?  

 De acordo com Clara Camacho (2014), as redes informais sucedem predominantemente entre 

indivíduos que podem agregar instituições, normalmente fruto de projetos e com uma duração 

limitada. Apoiam-se, sobretudo na tecnologia e na comunicação feita à distância. Estas redes não 

implicam a representação das instituições nem uma documentação consensualizada entre todos. Por 

sua vez, as redes formais surgem de alianças entre as instituições e assentam em enunciados de 

princípios, objetivos e normas de funcionamento, como é o caso da Rede Portuguesa de Museus, 

geralmente estas redes são muito mais duradouras. 

“Culture and the experiences it offers can have a deep and lasting effect on places and the 

people who live in them.”, (ACE, 2020) 

 Em 1980, verifica-se uma valorização dos museus pela sociedade, não só no desenvolvimento 

social como nas políticas culturais, (Carvalho, 2008). A partir daí, governos europeus como os do 

Reino Unido, França, Alemanha, Holanda, Irlanda, Espanha e Portugal começam a mostrar cada vez 

mais interesse pelos museus adotando sistemas de credenciação e a criação de redes a par de 

legislação específica na área da museologia. Estas redes surgem com organizações verticais, 
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horizontais ou até mistas, recorrendo a códigos internacionais, regulamentações e muitos outros 

documentos formalizados como a Carta Cultural Iberoamericana de Museus.  

 Os sistemas de credenciação e redes de museus estão presentes por todo o mundo, “a 

geografia mundial da credenciação e das redes de museus seja dominantemente norte-americana e 

europeia, não deixam de existir manifestações afins noutros pontos do mundo.” (Camacho, 2014, p.2). 

 A credenciação no continente europeu ocorreu pela primeira vez em 1988 com a introdução 

do Registration Scheme no Reino Unido, por iniciativa da Museums and Galleries Commission. 

Segundo Camacho (2014, p.2), relativamente a sistemas e redes nacionais de museus, destaca-se a 

sua criação em Espanha, mediante o estabelecimento legal do Sistema Espanhol de Museus em 1985, 

seguido de organizações sistémicas e reticulares em muitas das Comunidades Autónomas, como é o 

caso do Registo de Museus da Catalunha, datada de 1990 e que se distingue pelo seu caráter pioneiro. 

 The Museums Association no Reino Unido (1889), que apresenta como missão “Inspiring 

museums to change lives” (MA, 2020), é a associação de museus mais antiga do mundo com cerca de 

10,000 membros, 1500 museus e cerca de 250 membros corporativos. Esta associação assenta os 

seus princípios na diversidade e igualdade e dedica-se a desenvolver boas dinâmicas de redes entre 

museus e profissionais, inspirando o trabalho em equipa. O Arts Council England (ACE), é outro 

exemplo, de uma rede que acolheu as responsabilidades da rede extinta em 2011, Museums, Libraries 

and Archives Council (MLA), que se dedicou à melhoria e inovação na área museológica. 

 Também nos Estado Unidos da América, existem exemplos de colaboração em rede, 

nomeadamente a American Association of Museums (1903), uma articulação de instituições estatais 

e associativas dedicadas à qualificação museológica nacional e à partilha de conhecimento. A 

credenciação destes museus é um processo voluntário e didático, uma vez que se complementa com 

ações de aconselhamento e apoios técnicos, financeiros e científicos. Tem como objetivo contribuir 

para que os museus se mantenham como uma parte vital dos EUA, mantendo os indivíduos ligados 

às suas maiores conquistas, ao seu passado, presente e futuro. Nos Estados Unidos da América, 

sublinhe-se, ainda, na área da credenciação com o American Association of Museums Accreditation 

Program, criado em 1971. Com a multiplicação dos museus e as suas diferentes tipologias surgiram 

“sistemas multi-institucionais de museus” nos EUA, para responder ao corte nos custos, aumento de 

financiamentos e da vontade política governamental em apoiar museus estatais e locais. 
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 A Rede de Museus Centro Americanos (REDCAMUS) surgiu da necessidade de estimular o 

reconhecimento das populações de países da América Central. 

 Também começam a ser criadas redes internacionais e transnacionais enquanto mecanismos 

para combater as desigualdades entre os padrões de museus de cada país, (Carvalho, 2008). O NEMO 

(Network of European Musem Organization), fundada em 1992, é uma rede independente de 

organizações nacionais de museus que se fundiram numa comunidade museológica dos estados 

membros do Conselho da Europa,  

“NEMO ensures museums are an integral part of European life by promoting their work and 

value to policy makers and by providing museums with information, networking and 

opportunities for co-operation “, (NEMO, 2020).  

 O ICOM (Internacional Council of Museums), criado em 1946, é uma rede que ao longo dos 

anos evoluiu de acordo com as necessidades dos profissionais de museus a nível internacional, 

estabelece padrões profissionais e éticos a ter nos museus e a consciencialização cultural pública 

através de redes globais e programas de cooperação. 

”The International Council of Museums is an international organisation of museums and 

museum professionals which is committed to the research, conservation, continuation and 

communication to society of the world’s natural and cultural heritage, present and future, 

tangible and intangible”, (ICOM, 2020). 

 Estas redes incluem projetos que facilitam a mobilidade de coleções e a diminuição dos custos 

de transporte e seguro. No âmbito internacional, existe uma preocupação em eliminar barreiras 

territoriais, cooperando em projetos científicos, desenvolvimento tecnológico, educativo e cultural. 
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2.3. As redes museológicas em Portugal 

 

 A metodologia utilizada neste estudo é aplicada a um estudo de caso, refletindo sobre os 

modelos de divulgação e comunicação de conteúdos nos diferentes campos disciplinares, o exercício 

da investigação e a aplicação dos estudos realizados no decorrer do Mestrado em Museologia. O 

projeto inclui, também, um diagnóstico das Redes de Museus em Portugal, cronologias, modelos, 

estruturas e levantamento das estratégias de comunicação, partindo do universo dos Museus que 

integram a RPM e as redes em que, por sua vez, participam. 

 No decorrer de todo o processo surgiram diversas opções e alguns constrangimentos que 

tiveram de ser contornados. Optou-se por reduzir a amostra para os museus da RPM de forma a 

restringir o universo de estudo para que os objetivos pudessem ser concretizados dentro do pequeno 

intervalo de tempo disponível. 000 

 O planeamento do processo de investigação constitui um dos pilares que sustenta a qualidade 

e a exequibilidade de uma investigação ou estudo, assim como a execução de uma tarefa proposta. 

Para Arriaga & Sales (2016), antes de se implementar uma pesquisa ou estudo, será importante 

delinear e redigir um projeto. Trata-se de um estudo de natureza quantitativa e qualitativa, na medida 

em que é feito um mapeamento das Redes de Museus em Portugal, através de uma amostra obtida 

a partir do universo dos museus que constituem a RPM e a RMVNF. Esta, por sua vez, foi analisada 

ao nível do seu funcionamento, tendo por objetivo a formulação de uma proposta de transformação 

digital, “A investigação qualitativa procura a compreensão de contextos particulares, tentando 

perceber o que justifica alguns comportamentos, atitudes ou convicções.” (Vaz et al, 2009, p.1) 

 É importante a utilização de diversas técnicas de recolha de dados, de forma a reunir 

diferentes perspetivas e informações sobre o mesmo universo e, simultaneamente, proporcionar a 

comparação entre as mesmas. Tal como afirma Almeida e Pinto (1990), a definição de uma estratégia 

metodológica, necessita de uma organização crítica das práticas de investigação e de uma adequação 

entre as caraterísticas da investigação em causa, nomeadamente o seu objetivo, objeto de estudo, 

análise teórica e concetual.  

 Para o desenvolvimento do 2º ano do Mestrado em Museologia, a minha escolha foi o 

desenvolvimento de um projeto. Um projeto de investigação é um procedimento científico que tem 

como foco obter determinadas informações e formular hipóteses. É necessário começar por 
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identificar um problema e, a partir daí, trabalhar sobre o mesmo, definindo objetivos e as diferentes 

teorias e hipóteses para o resolver. Para dar início a este projeto, foi essencial definir uma questão 

orientadora: Qual o objetivo deste projeto? 

 Existe pouca investigação aplicada sobre as redes de museus em Portugal e por isso mesmo 

este projeto constitui um contributo importante para o conhecimento dessa realidade no contexto 

da museologia portuguesa. Estamos na era de revolução digital e, como tal, a transformação digital é 

a premissa deste projeto, tendo como objeto de estudo a RMVNF, uma Rede em crescimento e com 

um grande potencial. O universo de análise incidiu sobre os museus que integram a RPM e a RMVNF, 

não só pela necessidade de circunscrever o objeto de estudo, mas também por a RPM ser a Rede 

mais representativa e, simultaneamente, mais bem documentada:   

• A RPM é constituída, à data, por 156 museus, de diferentes tipologias e dependentes de 

tutelas igualmente diversificadas, o que permite conhecer realidades igualmente distintas; 

• Os museus que constituem a RPM cumprem critérios de credenciação o que nos garante 

alguma coerência no universo em análise; 

• A RPM é incontornável no panorama museológico nacional, constituindo-se como uma 

referência para outras redes.  

 Como refere Coutinho (2011), a revisão crítica da bibliografia consiste na identificação, 

localização e análise de documentos que contêm informação relacionada com o tema a investigar, 

assumindo um papel central no processo de delimitação da questão de investigação. Permite, 

também, definir o objeto de estudo, justificar o porquê e planear como se organizará o processo. 

No que concerne à recolha de informação necessária para a elaboração deste projeto, foram 

utilizadas diversas fontes:  

→ Testemunhos orais (troca de e-mails e telefonemas); 

→ Realização de questionários aos 12 museus da RMVNF e posteriormente aos 156 museus da 

RPM; 

→ Realização de entrevistas selecionadas; 

→ Análise no terreno e observação direta; 

→ Recolha de informação informalmente; 

→ Arquivo do Município de Famalicão; 

→ Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco de Famalicão; 
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Fonte: Autoria própria. 

→ Pesquisa em sites e recursos online.  

→ Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

 Segundo Cohen et al (2007), o recurso ao uso do computador e à Internet possibilita a 

localização rápida e a utilização de uma grande quantidade de referências bibliográficas de forma 

muito mais facilitada. A recolha de documentos online tem vindo a assumir um papel cada vez mais 

relevante na investigação (Saumure & Given, 2008), sendo esta recolha, obrigatoriamente realizada 

respeitando critérios de fiabilidade e veracidade.   

 A escolha dos instrumentos de recolha de dados foi selecionada de acordo com a adequação 

a este projeto, em que o método de desenvolvimento baseia-se numa investigação com trabalho de 

campo recorrendo a fontes primárias e secundárias para o seu desenvolvimento. 

 A metodologia do processo de recolha de dados foi organizada em 5 fases: 
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Figura 6- Processo de Recolha de Dados. 
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 A primeira fase do projeto consistiu na criação de uma base de dados em formato Excel, em 

que foram recolhidas e organizadas informações para a realização do envio dos inquéritos por 

questionário. Foi, também, criada uma base de dados para a RMVNF e RPM. Esta base de dados 

reuniu informações de cada uma das 12 e 156 unidades respetivamente, com os seguintes campos: 

nome, e-mail geral, nome do diretor, e-mail do diretor, site, tutela e redes de museus a que 

pertencem.  

 No processo de recolha de dados, optou-se pela técnica de inquéritos por questionário, que 

envolveu a seleção da amostra, o desenvolvimento de um questionário, a especificação do tipo de 

perguntas, a supervisão do trabalho de campo, o papel que o investigador terá na qualidade da 

informação recolhida e o delineamento de uma estratégia para aumentar a cooperação e a resposta. 

Cohen et al (2007) sugerem normas para incrementar a eficácia no caso dos questionários online, 

nomeadamente o uso de versões simples cujo download seja fácil, uma pequena introdução que 

motive os inquiridos, a apresentação clara de instruções de preenchimento, o uso de questões 

simples, de fácil compreensão e resposta, formatações básicas, o tamanho de linha curto para ser 

visível em qualquer monitor e uma transição fluida entre as questões. Segundo Flick (2005), os 

aspetos positivos desta abordagem são a velocidade no tratamento dos dados, a facilidade de gestão 

dos dados recolhidos e a melhoria de qualidade da própria investigação que advém da comunicação. 

Conforme defende Tuckman (2000), um questionário deve primeiramente informar o objetivo da 

investigação e legitimar o investigador do estudo, garantir a fiabilidade do mesmo, dar a possibilidade 

de esclarecimento de qualquer dúvida que possa surgir durante o seu preenchimento, convidar o 

inquirido a cooperar na investigação em curso através do preenchimento de informações fidedignas 

e dar acesso a orientações especiais de preenchimento caso necessário. A utilização de questões 

fechadas facilita o seu preenchimento e comparação no momento da análise. É imprescindível o uso 

de uma linguagem acessível e lógica que evite dúvidas de interpretação no momento do 

preenchimento. 

 Antes de dar início ao envio dos questionários é fulcral proceder à testagem e revisão dos 

mesmos, Bell (2004, p.129) designa esta ação como “exercício piloto”, um processo fundamental que 

permite avaliar a funcionalidade, identificar itens de construção deficitária, termos menos percetíveis 

para o tipo de inquiridos, verificar a extensão do questionário e detetar incongruências de lógica e 

raciocínio. Este processo de testagem foi realizado pelas orientadoras deste projeto e, 

posteriormente discutido e avaliado. 
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 A recolha dos dados resultou, no caso vertente, de duas fontes: dos inquéritos por 

questionário e dos inquéritos por entrevistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A realização dos questionários foi dividida em duas fases:  

➢ 1ª Fase: Inquéritos aos 12 museus da RMVNF, enviados para o e-mail geral da cada 

instituição, com o objetivo de analisar a comunicação e domínio da informação internamente, 

também servindo de “teste piloto”;  

➢ 2ª Fase: Inquéritos aos 156 museus da RPM, enviados para o e-mail geral, individualmente e 

dirigidos ao cuidado do seu diretor, de forma a haver uma maior taxa de resposta e 

fidedignidade das informações.  

 A primeira fase do envio dos inquéritos por questionário realizou-se através do envio de um 

email dirigido ao e-mail geral de cada um dos museus/fundações da RMVNF, no total de 12 unidades 

museológicas. Esta escolha teve como intuito a análise da comunicação externa de cada museu, de 

forma a perceber se a pessoa que está encarregue de gerir este e-mail domina a informação sobre a 

instituição para responder ou, caso não tenha, se reencaminhou para a direção e de servir de teste-

piloto para a aplicação dos inquéritos por questionário. Enquanto objeto de estudo, importou 

compreender o funcionamento de cada uma das instituições desta Rede ao nível da comunicação 

externa, para uma posterior análise. Esta fase começou no dia 13 de janeiro de 2020 e decorreu 

durante duas semanas. 

Recolha de dados 

Inquéritos por Questionário 

RPM e RMVNF 

Inquéritos por Entrevistas a 

Criadores e Gestores das Redes 

Fonte: Autoria própria 

Figura 7- Recolha dos dados. 
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 A segunda fase do envio dos inquéritos por questionário realizou-se através do envio de um 

email e dirigido ao diretor de cada museu integrante da RPM, mas utilizando o email geral, uma vez 

que não foi possível obter os endereços de todos os diretores durante a construção da base de dados. 

Esta fase teve início a 10 de fevereiro de 2020 e terminou a 13 de março de 2020. 

 A realização de entrevistas foi posterior aos inquéritos. Foram selecionados profissionais do 

setor da museologia que participaram na criação de uma rede ou que, atualmente, participam na 

gestão e administração de redes. Assim, foram entrevistados Técnicos Superiores da RMVNF; a Dr.ª 

Natália Fauvrelle da Rede de Museus do Douro e a Dr.ª Clara Camacho atual técnica da DGPC, 

conhecedora da realidade das redes museológicas ao nível nacional e internacional e que integrou a 

equipa que criou e implementou o projeto da RPM: 

• Clara Camacho - entrevista realizada em 7 de abril de 2020.  

• Natália Fauvrelle - entrevista realizada em 7 de abril de 2020.  

• Mariana Jacob - entrevista realizada em 22 de abril de 2020.  

• Eva Cordeiro - entrevista realizada em 22 de abril de 2020. 

 Estes contributos revelaram-se essenciais para a fundamentação do mapeamento das redes, 

o seu funcionamento, estrutura, vantagens e desvantagens e a relevância da aposta no 

desenvolvimento das plataformas digitais e da comunicação para o funcionamento das mesmas. A 

seleção dos entrevistados foi feita visando a diversidade de opiniões, experiências profissionais e 

pontos de vista acerca da problemática das redes de museus em Portugal. As entrevistas podem 

acontecer fisicamente ou virtualmente. Segundo Turney (2009), uma entrevista virtual é qualquer 

entrevista realizada com recurso a ferramentas de comunicação síncrona ou assíncrona. “A utilização 

das TIC na investigação qualitativa não tem provocado alterações na forma das investigações, mas 

facilita a recolha de dados, o acesso a públicos mais diversificados e diminui os tempos de acesso aos 

participantes e à documentação.”, (Vaz et al, 2009, p.2). A situação de pandemia provocada pelo 

COVID-19, e verificada a partir de março de 2020, e o consequente confinamento e distanciamento 

social, impossibilitou a realização das entrevistas presenciais, tendo optado por realizá-las por 

telefone ou via email. Sublinho o contributo da Dr.ª Clara Camacho para esta investigação, 

nomeadamente com a sua investigação sobre a RPM e contributos obtidos através da entrevista. 
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Após a recolha da informação foi iniciado o tratamento dos dados e a posterior análise e reflexão 

sobre todas as unidades museológicas (12+156).  

 Finalmente foram elaboradas propostas a desenvolver no âmbito do contributo para a 

transformação digital aplicada aos museus da RMVNF. 

 Pretende-se, com esta abordagem, perceber, também, o papel que as tecnologias e a 

comunicação têm no desempenho das redes de museus, até hoje e no futuro, de forma a contribuir 

para uma otimização da sua aplicação na RMVNF.  

 A observação direta e participante e o registo são outras técnicas de grande importância neste 

projeto, pois o facto de nos ter sido permitido o envolvimento na dinâmica da RMVNF possibilitou o 

conhecimento da realidade de uma outra perspetiva. Referimo-nos como exemplo desta abordagem 

qualitativa o dia 03 de fevereiro de 2020, em que ocorreu a primeira reunião anual da RMVNF, na 

qual estivemos presentes. Este momento constituiu um excelente momento para recolha de 

informações, não só relativamente a cada uma das unidades museológicas, como também, do 

funcionamento da Rede e a relação com os museus constituintes. Durante a reunião, foi realizado um 

resumo do ano 2019 e delineados os pontos a serem desenvolvidos para o corrente ano. Cada 

instituição teve a oportunidade de apresentar as suas opiniões, pontos positivos e negativos no que 

diz respeito ao seu papel na realização de uma publicação para a definição da sua missão e da RMVNF. 

Houve a oportunidade de analisar, por observação, as relações, vantagens e dificuldades existentes, 

o que permitiu uma abordagem muito mais rigorosa e adaptável à realidade do projeto. Segundo 

Bogdan & Biklen (1994) esta abordagem requer que os investigadores desenvolvam empatia com os 

participantes no estudo de forma a compreender os vários pontos de vista, “Na investigação 

qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento 

principal” (Bogdan & Biklen, 1994, p.47). O trabalho de campo permite-nos presenciar diversas 

situações, avaliar as pessoas enquanto agentes materiais e o seu desempenho, bem como perceber 

as lacunas existentes.  

 Tecnicamente é de referir o recurso ao ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) que se divide em 4 

etapas: planear, executar, avaliar e agir. Este ciclo teve como objetivo a melhoria contínua ao longo 
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do desenvolvimento do projeto9 que aqui se apresenta e que sofreu diversos ajustamentos em função 

das alterações dos contextos em que decorria. 

Figura 8- Ciclo PDCA. 

 

Fonte: Fluxo, 2020. 

 Este princípio permite o planeamento e a monitorização da execução de um projeto que se 

assente na repetição. 

 Na fase do planeamento pretende-se definir todos os passos seguintes do projeto recorrendo 

a quatro fases: 

1- Identificação do problema: Este projeto surge da necessidade de se apostar num plano de 

transformação digital que melhore e contribua para que a RMVNF cumpra a sua missão; 

2- Análise do fenómeno: A análise é feita através de pesquisa bibliográfica, levantamento de 

informações “in loco”, inquéritos por questionário, entrevistas, etc.; 

3- Análise do processo: Arranque, planeamento, execução, controlo, encerramento; 

4- Plano de ação: Metodologia e Cronograma do Projeto (ver Anexo C) 

 A segunda fase de elaboração do PDCA é a execução. De seguida, é fundamental verificar os 

resultados obtidos durante a fase de execução. Certificar que todo o processo foi executado 

conforme estava planeado, identificar desvios e eventuais ajustamentos. Finalmente, a última fase é 

 
9 Ver Anexo C – Cronograma do desenvolvimento do Projeto. 
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a ação. Após as fases anteriores terem sido validadas corretamente, os resultados obtidos co sucesso 

devem ser padronizados, e caso tenha havido algum resultado que não cumpra os parâmetros 

exigidos, o ciclo deve ser repetido desenvolvendo-se ações corretivas.  

 Em Portugal existem vários modelos de redes museológicas, desde redes nacionais a locais, 

tendo todas em paralelo o objetivo de contribuir para uma evolução do panorama museológico 

nacional. A popularidade das redes ao nível nacional tem vindo a aumentar, considerando os 

benefícios daí decorrentes.   

 As redes são uma forma dos museus portugueses evoluírem, serem sustentáveis e, de certa 

forma, combaterem a desigualdade cultural. De um modo geral e de acordo com a análise efetuada, 

as redes existentes em território nacional apoiam: 

✓ Ações estratégicas; 

✓ Aposta na formação e qualificação profissional; 

✓ Ações de conservação e preservação de coleções; 

✓ Integração com os agentes turísticos; 

✓ Cooperação e partilha de recursos materiais e imateriais; 

✓ Parcerias com entidades que promovam a ação cultural; 

✓ Marketing e comunicação. 

 

Segundo o EUROSTAT (Eurostat, 2018, p. 102), a Administração Pública desenvolve a sua 

atuação na área da cultura nos seguintes domínios: 

• Prestação de serviços culturais;  

• Administração dos assuntos culturais;  

• Supervisão;  

• Regulação;  

• Funcionamento e apoio às instalações culturais (bibliotecas, museus, galerias de arte, teatros, 

salas de exposição, monumentos, casas e locais históricos, jardins zoológicos, botânicos, 

aquários, etc.); 

• Produção, funcionamento ou apoio a eventos culturais (concertos, produções de teatro e 

filmes, mostras de arte, etc.); 
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• Subvenções, empréstimos ou subsídios a artistas individuais. 

O EUROSTAT disponibiliza um conjunto de dados relativos ao PIB e às despesas dos serviços 

culturais, fornecidos por 31 Estados: os 28 Estados-Membros da UE, a Islândia, a Noruega e a Suíça. 

A informação disponível mais atualizada remete para o ano 2016. 

 

Tabela 3-As despesas em serviços culturais em % do PIB e da despesa total em países europeus, 2016. 

As despesas em serviços culturais em % do PIB e da despesa total em países europeus, 2016 

 
Fonte: Eurostat. 

De acordo com a informação disponibilizada pelos 28 Estados Membros da UE, pela Islândia, 

pela Noruega e pela Suíça, os países com maior percentagem do PIB em despesas dos serviços 

culturais são a Estónia, a Letónia, a Hungria e a Islândia, com cerca de 1%, (Eurostat, 2018). 

Portugal regista uma despesa de 0,2%, uma percentagem que é metade da média registada 

da UE28 (0,4%). No indicador de despesa total das administrações públicas Portugal regista 0,5%, 

cerca de 0,9% da média da EU, situando-se, assim, situando-se nos valores mais baixos.  
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Tabela 4-A despesa das administrações públicas em serviços culturais nos países europeus em % do PIB entre 2007 e 2017. 

 A despesa das administrações públicas em serviços culturais nos países europeus em % do PIB 

entre 2007 e 2017. 

 

Fonte: Eurostat. 

 Ao observar a evolução das despesas das administrações públicas em serviços culturais, 

relativamente à percentagem do PIB, no intervalo de 2007-2017, Portugal registou 0,4% do PIB até 

2011, valor que vai decrescendo ao longo dos anos, atingindo os 0,2% em 2016. Comparativamente 

aos restantes países, estes não apresentam oscilações até 2014, apenas baixando nos anos seguintes. 
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Tabela 5-A despesa das administrações públicas em serviços culturais nos países europeus em % da despesa total entre 2007 e 2017. 

A despesa das administrações públicas em serviços culturais nos países europeus em % da despesa 

total entre 2007 e 2017. 

 

 Fonte: Eurostat. 

 Na percentagem de despesa total das administrações públicas para o mesmo período (2007-

2017), Portugal regista 0,8% até 2011, diminuindo progressivamente até 2015, ano em que regista o 

valor mais baixo, recuperando uma décima no ano seguinte. Nos restantes países também se observa 

uma tendência para a diminuição deste valor, mas apenas com uma oscilação de duas décimas, 

atingindo o valor mais baixo em 2016, 0,9%. 
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“Preservar e dinamizar os museus e monumentos tem impacto na 

vida das pessoas e das entidades no território onde vivem e trabalham.” (OE, 2020) 

 

 É essencial analisar toda a nossa conjuntura política na área da cultura. No ano de 2020, prevê-

se um reforço do investimento no setor cultural. Este reforço permitirá um reposicionamento da 

Cultura enquanto setor estratégico e transversal, capaz de promover um maior envolvimento dos 

cidadãos e empresas, “Vamos investir mais, porque acreditamos no poder transformador da cultura.”, 

(OE, 2020). Ao lermos os eixos estratégicos deste orçamento para a área da cultura, no ponto nº2, 

verificámos uma referência à “Promoção da modernização e transformação digital dos museus, 

monumentos e palácios nacionais e regionais.”, uma aposta na transformação digital e modernização 

dos museus, recurso essencial para o crescimento da cultura no país, não só internamente como 

externamente. “ …ter em consideração as transformações sociais e económicas e as novas tecnologias 

de informação e comunicação, e por isso vamos lançar e iniciar a concretização de um programa de 

modernização e transformação digital dos museus, monumentos e palácios nacionais e regionais, 

através, nomeadamente, do reforço do trabalho em rede e das parcerias (PROMUSEUS), de 

adaptação às transformações digitais (Bilhética online e reformulação do sistema Matriz) e de 

captação de investimento nacional e estrangeiro.”, (OE, 2020), aqui é notável que o trabalho em rede 

é valorizado e está em crescimento, por isso é essencial apostar nas redes de museus e melhorá-las 

ao nível da transformação digital, “… divulgação e dinamização do património cultural é uma tarefa 

central de política pública de Cultura”, (OE, 2020). 

Tabela 6-As receitas gerais na área da cultura. 

 

Fonte: OE, 2020. 

  

As Receitas Gerais atribuídas ao Programa Orçamental da Cultura, e considerado na proposta 

de OE para o ano 2020, é de um total de 339,3 milhões de euros, repartidos entre 145,4 milhões de 

euros para a Cultura e 193,9 milhões de euros para a Comunicação Social, dos quais 189,9 milhões de 

euros resultam da Contribuição Audiovisual (CAV) afeta à RTP e 4 milhões de euros se destinam aos 
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Incentivos à Comunicação Social Regional e Local, representando um crescimento de receita afeta ao 

orçamento da cultura de cerca de 8% face ao amo 2019. 

Tabela 7- Os valores dos mapas de desenvolvimento orçamental publicado pela DGO. 

. 

Fonte: OE, 2020. 

 

 Observa-se uma tendência de crescimento das Receitas Próprias, destacando-se o contributo 

das áreas do património (museus e monumentos – DGPC e Direções Regionais de Cultura). 

Gráfico 1- O financiamento a fundações. 

 

Fonte: OE, 2020. 

 Para o apoio às fundações, nota-se um crescimento de 2015 até 2020, uma política de 

reversão dos cortes que foram aplicados pela RCM 13-A/2013, sendo que em 2020 o valor de reversão 

será de 1.145 milhões de euros. 

 É de realçar que se verifica uma aposta na comunicação social, mas também, nos recursos 

humanos afetos a organismos culturais, nomeadamente no que diz respeito a despesas de 

funcionamento, tais como recursos humanos e a aquisição de bens e serviços. 
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Tabela 8- A distribuição por agrupamento de despesa. 

 

Fonte: OE, 2020. 

 Relativamente aos orçamentos totais por entidade, é de notar que a DRCAlentejo, a 

DRCAlgarve, a DRCCentro e a DRCNorte, têm alguns dos orçamentos mais baixos, com uma média de 

6 milhões, sendo a DRCNorte a que detém o orçamento mais alto, de 16.9 milhões. Por sua vez, a 

DGPC tem o segundo orçamento mais alto, dentro do total do programa, de 57.6 milhões, logo depois 

da RTP que detém o orçamento mais alto dentro da área da cultura. 

Tabela 9- Orçamento total por entidade 2020 e 2019. 

Orçamento total por entidade 2020 e 2019 

 

Fonte OE, 2020. 
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2.3.1. A RPM  
 

 A RPM foi criada em 2000, dependente do Instituto Português dos Museus (IPM) e com o 

principal foco na credenciação de museus, a valorização e 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, decorrentes da aplicação de fundos 

comunitários,  em museus, a difusão da informação relativa aos museus, a promoção do rigor e do 

profissionalismo das práticas museológicas e das técnicas museográficas, fomento da articulação 

entre museus e a valorização formativa dos seus profissionais, (DGPC, 2020) 

 No ano de 2010, a criação de redes regionais e municipais foi um dos eixos estratégicos do 

Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), no entanto, contrariamente à RPM, estas Redes não 

funcionam como meios de credenciação de museus, instaurando padrões de funcionamento comuns, 

(Camacho, 2014, p.223-224). É uma entidade estatal institucionalmente incumbida pelo Estado de 

promover e organizar a gestão do património cultural nacional, (Figueira & Ramos, 2014, p.16). 

Sublinhe-se que tem de haver um conhecimento abrangente de cada uma das entidades que 

compõem a rede, uma circulação contínua de informação, articulação de recursos e finalidades 

comuns. “It is widely believed that collaboration is a means by which to stretch scarce resources, that 

is a way to magnify the effect of individual efforts so that the end result will be both bigger and better” 

(Weil, 2001, p.7) 

 O estudo da RPM, neste contexto, é incontornável pelo seu significado no panorama 

museológico nacional, pela sua abrangência e representatividade de tipologias, tutelas e coleções 

que a integram. O projeto da RPM foi criado pelo Despacho Conjunto dos Ministros das Finanças, da 

Cultura e da Reforma do Estado e da Administração Pública n. º616/2000, de 5 de junho, com uma 

duração inicial de três anos que, por necessidade de continuidade das suas atividades foi prorrogada 

por mais dois anos (até 2005). Por via da Resolução do Conselho de Ministros n.º 117/2005, de 30 

junho passou a Estrutura de Missão Rede Portuguesa de Museus. Foi posteriormente 

institucionalizado em março de 2007, no quadro das orientações definidas pelo Programa de Reforma 

da Administração Central do Estado (PRACE) enquanto organismo do Instituto dos Museus e da 

Conservação (fusão do IPM com o Instituto Português de Conservação e Restauro (IPCR) na Divisão 

de Credenciação e Qualificação dos Museus (DCQM). Apresenta-se como uma estrutura de sistema 
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organizado que combina a qualificação da vertente física com o desenvolvimento da vertente da 

informação, (Santos, 2009) e define-se como “…um sistema de mediação e de articulação entre 

entidades de índole museal, tendo por objetivo a promoção da comunicação e da cooperação com 

vista à qualificação da realidade museológica portuguesa”, (Camacho, 2001). 

 Esta rede tem como objetivos a credenciação de museus, qualificação material e imaterial, 

qualificação dos profissionais dos museus com ações de formação e a divulgação. Ao contrário dos 

objetivos de outras redes, como as de bibliotecas e arquivos que se direcionavam para a criação de 

equipamentos, adotando novas formas de gestão e a criação de dinâmicas culturais, “a RPM se 

assume como uma estrutura organizada que desempenha o papel de difusão de informação e de 

estímulo à comunicação, bem como o incentivo à programação, articulação e qualificação de 

equipamentos museológicos, pode ser entendida, e em certa medida, constituir o elemento de 

distinção em relação a outras estruturas em rede, de acordo com duas linhas programáticas 

fundamentais: “rede de informação” e “rede física”.” (Santos, 2009). 

 Como relatado no decorrer da entrevista feita à Drª Clara Camacho, o maior desafio na 

formação da RPM passou por reunir museus com diferentes tutelas, tamanhos e escalas e distribuídos 

por todo o território nacional. Sem antecedentes nem modelos de gestão em Portugal que se pudesse 

seguir, criar um sistema organizativo e um modelo de gestão em rede foi um grande desafio.  Foi 

necessário combater medos, como o das instituições privadas perderem a sua autonomia sobre as 

coleções e, por parte dos municípios, o receio da administração central se sobrepor à local. Foi 

decisiva a posição da RPM ao encontrar uma solução que passasse por uma metodologia participativa 

de todos os museus que integrassem esta rede, através da elaboração de um documento com as 

linhas pragmáticas da RPM no qual todos os museus podiam contribuir por escrito e nas reuniões 

realizadas. É um episódio que fundamenta o verdadeiro significado de uma rede, o trabalho em 

equipa, a cooperação e participação de todos num único contributo museológico.  

 Durante a entrevista perguntou-se qual fora a maior dificuldade na gestão da RPM, e foi 

interessante perceber a importância do desempenho do trabalho da equipa de profissionais que 

coordenam uma rede. A equipa que fazia parte da estrutura inicial do projeto da RPM integrava um 

projeto temporário e não houve a transição dessa equipa para o quadro da equipa da RPM. Em 2012, 

a dispensa da mesma causou diversos constrangimentos, um dos quais foi o facto da Rede ficar sem 

equipa durante um ano.  
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 Ao nível do seu funcionamento, a RPM tinha os seus 3 eixos de intervenção, formação, 

informação e comunicação, destacando-se, neste último, o site e o Boletim. O site atingiu o seu maior 

grau de importância quando as candidaturas à RPM começaram a ser feitas no portal disponibilizado 

pelo mesmo e o boletim apesar de ser em formato papel tinha muito sucesso, também por nem todos 

os museus terem acesso a Internet, “pertence aos anos de ouro da RPM e muita gente tem saudades 

deste boletim, o Boletim  RPM conjugava um lado de divulgação do que ia acontecendo no âmbito da 

museologia e das atividades e iniciativas dos museus da rede”, (Camacho, 2020, informação verbal). 

 Segundo Camacho, Freire-Pignatelli e Monteiro, (2001, p.34-35), a RPM apresentou como 

princípios fundamentais: 

• A articulação entre museus, aos níveis institucional e/ou profissional, com vista à 

complementaridade de projetos;  

• A comunicação entre museus, através do intercâmbio sistemático de informação relativa às 

atividades dirigidas ao público e ao funcionamento e à organização dos mesmos;  

• A cooperação entre museus na realização de projetos em comum, assentes em afinidades de 

ordem programática (temática e/ou geográfica);  

• A partilha de saberes técnicos e científicos, de recursos, de serviços e de programas de ação 

cultural e social; 

• Uma flexibilidade na integração e na valorização dos museus existentes, no respeito pela sua 

diversidade, a transversalidade na promoção de ações de valorização das especificidades 

culturais representadas nos programas dos museus;  

• Potenciação e rentabilização dos recursos locais e regionais, com vista à promoção do 

desenvolvimento integrado e à melhoria do desempenho das funções museológicas; 

• A inclusão dos responsáveis e agentes da Museologia portuguesa, mediante o seu 

desenvolvimento progressivo e continuado;  

• Participação aberta e democrática dos membros da comunidade museológica na 

estruturação da RPM. 

 Instrumento de mediação, descentralização, cooperação e qualificação das instituições 

museológicas, serviços e profissionais.  A credenciação e a consequente integração na Rede 

Portuguesa de Museus são um processo voluntário que decorre da verificação do cumprimento de 

todas as funções museológicas enunciadas na Lei Quadro dos Museus Portugueses e refletidas no 
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formulário de candidatura publicado com o Despacho Normativo nº 3/ 2006, de 25 de janeiro. Os 

procedimentos de adesão à RPM foram suspensos entre 2003 e 2007, e retomados, entretanto, 

surgindo de acordo com os parâmetros decorrentes da institucionalização da Rede e a criação do 

sistema de credenciação. Este processo tem como objetivo estimular as entidades museológicas a 

cumprir determinados padrões de qualidade e um papel ativo junto das comunidades e da sociedade, 

“… o cumprimento da função social do museu, a constatação de cuidados de preservação e de 

valorização das coleções e dos acervos e condições de sustentabilidade.” (Camacho, 2001). 

 Inicialmente a instituição era apreciada e avaliada e juntamente com a sua candidatura era 

realizada uma visita ao museu. Caso a entidade preenchesse os requisitos necessários, era aprovada 

a sua adesão à RPM. Caso contrário, poderia adquiri-los ao longo de um ano, ficando em processo de 

adesão e beneficiando de ações de formação, apoio técnico e de qualificação, mesmo que com 

algumas limitações. Após este período, era reavaliada a candidatura. 

 Em maio de 2003, por despacho do Ministro da Cultura e durante o processo de aprovação da 

Lei-quadro, o sistema de adesão foi suspenso. Só em 2006 é publicado o Despacho Normativo nº 

3/2006, de 25 de janeiro, que institui a credenciação de museus e aprova o seu formulário de 

candidatura, retomando-se este sistema em 2007. Atualmente, tem de haver uma manifestação da 

entidade museológica em pertencer à Rede na DGPC, dando assim início ao processo de credenciação 

em que ocorre uma verificação do cumprimento de todas as funções museológicas definidas na Lei 

Quadro. Segundo o INE (2018), Portugal tem um total de 431 museus (Continente e Regiões 

autónomas), dos quais 156 integram a RPM. 

Tabela 10- Museus (N.º) em Portugal, por Localização geográfica (NUTS - 2013). 

Nº de museus em Portugal 

2018 

Localização 

geográfica (NUTS – 

2013) 

Continente 397 

Região Autónoma da Madeira 18 

Região Autónoma dos Açores 16 

 Total 431 

Fonte: Anual - INE, Inquérito aos museus, 2018. 
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 São quatro as modalidades de integração na RPM: inerência; protocolo; candidatura de 

adesão (até 2007) e mais a candidatura de credenciação (após 2007 e já de acordo com o novo 

enquadramento legal conferido pela Lei-quadro dos Museus Portugueses). 

 

Gráfico 2 - Os museus integrados na RPM por ano entre 2001-2019. 

 

Fonte: OPAC, 2020. 

 

 Em 2001, entraram na Rede 64 museus, 28 por inerência (os museus tutelados pelo IPM) e 36 

por processo de candidatura de adesão, de acordo com o respetivo Regulamento de Adesão à RPM. 

 Em 2002, dos 33 museus integrados na RPM, 19 correspondem a adesão e 14 a protocolo – 

os museus tutelados pelas direções regionais da Cultura dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. 

 Nos primeiros quatro anos, o crescimento da Rede foi muito rápido e, em 2004, são já 120 

museus. A adesão de novos museus à RPM foi suspensa a 29 de maio de 2003 por despacho do 

Ministro da Cultura, por estar em curso a preparação da Lei-quadro dos Museus Portugueses. As 

adesões de 2003 e de 2004 resultam de processos anteriores àquela data. Nos anos seguintes, o 

crescimento é muito mais reduzido e pontual. Em 2010 destaca-se a adesão de dez museus 

credenciados por candidatura de acordo com a Lei-quadro e o subsequente diploma de credenciação. 

 De 2017 a 2019, entram 11 museus, dos quais cinco em 2019, com processos apreciados no 

Departamento de Museus, Conservação e Credenciação (DMCC), criado em 2012, no âmbito da 
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Mapa 1- Os museus da RPM por tutela e concelho, 2019. 

estruturação da DGPC. iNo contexto da RPM, também se verifica a saída de museus por diferentes 

motivos. A primeira registou-se em 2007, e em 2010, quatro museus viram a sua credenciação 

cancelada, por motivos de encerramento ou de incumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei-

Quadro dos Museus, outro em 2014 e um último em 2017 (OPAC, 2019). 

 Segundo a OPAC (2019), em 2019, é possível observar os museus da RPM em todo o território, 

distribuídos por cerca de 87 concelhos (77% dos concelhos possuem apenas 1 museu na Rede e os 

restantes 23% dois ou mais museus), destacando-se a descentralização dos museus da Rede. No 

entanto nota-se uma maior concentração de museus no litoral e na cidade de Lisboa, onde se verifica 

o maior número de museus na RPM. Note-se que a maioria dos museus nacionais estão localizados 

em Lisboa, sendo todos membros da RPM.   

 Maioritariamente os museus da RPM são de tutela pública, cerca de 83%, sendo que 45% são 

dependentes de municípios. A segunda maior tutela, com cerca de 29%, depende da administração 

central, nomeadamente da DGPC, das DRC’s, outros ministérios e organismos do Estado, incluindo 

serviços desconcentrados, universidades e empresas públicas. Finalmente, os museus tutelados por 

privados representam 17%, com uma maior incidência na zona norte.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OPAC 
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 O modelo de organização da RPM tem por base 3 eixos fundamentais: a Credenciação, 

Formação e o Promuseus- Programa de Apoio Financeiro a Museus da RPM. 

 A reabertura do Programa ProMuseus, reativado em 2019, surgiu com novas valências, 

assentes numa auscultação direta às reais necessidades e novas realidades.  

 O programa de “Formação RPM” foca-se no desenvolvimento de novas competências de 

sensibilização dos profissionais para a variedade e universo de tecnologias emergentes, a avaliação 

da acessibilidade nos museus da RPM, marketing e comunicação, a acessibilidade e inclusão, reservas 

museológicas, atendimento e desafios mais contemporâneos na captação de públicos e diferentes 

níveis etários (DGPC, 2020) 

 A RPM promove a dissemina a informação dos museus que a constituem de modo a difundir 

e a valorizar a realidade museológica nacional. Faz, também, parte dos seus objetivos fomentar a 

cooperação institucional e a articulação entre museus para desenvolvimento do trabalho em rede. 

Assim, a utilização das plataformas digitais assume uma estratégia de comunicação prioritária.  

 Segundo o enquadramento geral da definição de museu dos estatutos do Programa 

Ibermuseus e a legislação nacional, em Portugal, a RPM foi integrada no Registo de Museus Ibero-

Americanos. Esta integração permitiu, à RPM, impulsionar a internacionalização da museologia 

nacional, dos museus portugueses e dos seus profissionais. Foi possível obter novas formas de 

abordar os museus, estabelecer novos contactos e abrir a porta a novos caminhos na museologia 

portuguesa. A RPM, passou a integrar numa rede digital de museus de países IberoAmericanos, 

possivelmente a plataforma disponibilizada ao público com a informação mais detalhada sobre os 

museus da RPM, com acesso à maioria das respetivas fichas completas na sequência de consulta por 

questionário aos museus, (Mourão, 2019, p.11). 

 

2.3.1.1 Inquéritos por questionário aos Museus da RPM 

 

O conceito de networking consiste em estabelecer contactos interpessoais que permitem, 

nomeadamente, melhorar os resultados através de vários tipos de relacionamentos, com 

complementaridade dos recursos que possuíam e organizações mistas que partilham conhecimentos 

e serviços,  
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“Networking seems to bring some advantages, first helping varying locations and lowering some 

costs. Collaborating with external institutions brought something new to the town and citizens, also 

contributing to strengthen collaborations between ravenna and florence”, (Silvaggi, & Pesce 2018, 

p.51) 

 Como menciona Bagdadli (2001), as redes em museus são criadas segundo três categorias, 

pela eficiência económica, processos de isomorfismo e complementaridade de recursos. As empresas 

e instituições podem cooperar entre si com o objetivo de adquirir recursos complementares ou a 

partilha de recursos, (Chung et al., 2000), sejam recursos materiais (financeiros ou físicos), ou 

imateriais. 

 Nesta perspetiva, e com o objetivo de conhecer e caracterizar as redes museológicas em 

Portugal, foi realizado um processo de recolha de informação, dirigido aos responsáveis dos museus. 

 Segundo informação disponibilizada pela DGPC (2020), a RPM à data tem 156 museus. Os 

inquéritos por questionário foram enviados via e-mail e ficaram ativos durante 30 dias para a coleta 

de respostas. O total de respostas ao inquérito perfez as 63, representando 40% dos museus. 

As respostas aos questionários permitiram aferir as seguintes informações: 

Gráfico 3- Tutela dos museus da RPM. 

 

 

Fonte: Inquérito por questionário, 2020. 
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 A maioria dos museus que responderam ao inquérito são tutelados pela administração local, 

com uma percentagem de 50.79%, o que demonstra a relevância dos municípios na gestão de 

unidades museológicas e na preservação da cultura e património local.  

 O segundo maior número de respostas verificou-se por parte dos museus tutelados pela 

administração central (23,81%), cabendo à administração privada uma percentagem menor: 17,46%. 

Esta influência das tutelas é determinante na gestão dos museus observando-se que os museus, na 

sua maioria, não são unidades autónomas e, como tal, sob constante controlo burocrático, 

hierárquico e político, o que, por vezes, dificulta a tomada de decisões.  

 

Gráfico 4- Associação a redes de museus. 

 

 

Fonte: Inquérito por questionário, 2020 

 

Na questão sobre se a rede a que pertenciam era formal/informal, obteve-se um total de 55 

respostas em que 100% são redes formais. Esta questão não era de resposta obrigatória e, como tal, 

nem todos os museus deram o seu contributo, talvez por desconhecimento desta realidade.  

Verificou-se alguma dificuldade por parte dos inquiridos em distinguir a estrutura da rede em 

que estão inseridos. Houve respostas em que colocaram o nome da rede em vez da distinção do 
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formal/informal o que reflete a falta de conhecimento sobre a constituição da rede, a sua estrutura 

e funcionamento.  

Gráfico 5- Ano de adesão à RPM. 

 

Fonte: Inquérito por questionário, 2020. 

 

 Entre os museus que responderam ao inquérito, 63 são membros da Rede Portuguesa de 

Museus. A maioria aderiu à Rede em 2001 (10); em 2007, ano em que, tal como descrito pela Dra. 

Clara Camacho, surgiram algumas alterações e dificuldades dentro da Estrutura, nomeadamente com 

a mudança de equipa, verificou-se a adesão de 7 museus. 

 Os anos de 2006, 2015 e 2017 destacam-se por não ter ocorrido nenhuma adesão à rede. Nos 

restantes anos nota-se uma adesão constante dos museus para integrarem a RPM, o que enfatiza a 

necessidade e vontade das instituições museológicas em beneficiar das vantagens de aderir à Rede e 

consequentemente melhorarem os seus serviços e desempenho dos profissionais. A partir do ano 

2014 verificou-se uma queda no número de adesões, uma tendência que se inverte em 2019, data 

em que mais 3 museus integram a RPM.  
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 Gráfico 6- Aspetos positivos na integração da rede. 

 

Fonte: Inquérito por questionário, 2020. 

 

 No que diz respeito às vantagens da integração numa Rede de Museus, no domínio da 

comunicação e gestão de plataformas digitais, os pontos mais destacados pelos inquiridos foram a 

divulgação (77,78%), a articulação e cooperação (63,49%) e a aposta na formação e qualificação dos 

profissionais de museus (60,32%).  

 A divulgação de bens culturais e das iniciativas dos museus foram impulsionados com a aposta 

das unidades museológicas nas plataformas digitais que os permitem manter os seus públicos a par 

de conteúdos atualizados de forma dinâmica e acessível. Também a articulação e cooperação entre 

as diferentes instituições, parceiros e públicos é notável enquanto elemento enriquecedor de todo o 

trabalho cultural e sinergia criada entre os membros da rede. A formação e qualificação dos 

profissionais aumentou e facilitou o acesso às plataformas digitais, o que resulta num aumento da 

qualificação dos serviços dos museus portugueses.   

 A descentralização de recursos (14,29%), continua a ser uma necessidade visível dos museus 

e esta percentagem mostra que existe uma necessidade de recriar o modo como as plataformas têm 

sido utilizadas pela rede, procurando soluções que visem aprimorar a partilha e a colaboração.   
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Gráfico 7- Aspetos a mudar na rede e o seu funcionamento. 

 

 

Fontes: Inquérito por questionário, 2020. 

  

 Os inquiridos identificaram algumas debilidades no funcionamento das Redes que integram. 

A Comunicação e cooperação entre as diversas entidades (66,13%), é uma dinâmica que continua a 

precisar de ser melhor trabalhada pelos membros. O facto de pertencer a uma rede deve implicar um 

maior contacto entre as diversas unidades museológicas e uma maior cooperação entre instituições 

uma vez que se trata de um ponto essencial da função e funcionamento em rede. 

 A aposta na agregação e partilha de informação (58,06%), é outro aspeto apontado como 

deficitário no funcionamento das redes. Os mecanismos atuais não são suficientes, nomeadamente 

considerando as funcionalidades das TIC. A falta de recursos humanos com competências específicas 

e funções atribuídas especificamente para esta função podem contribuir para esta realidade. 

 A questão dos benefícios financeiros (51,61%), que assola todos os nossos museus, é também 

apontada como uma debilidade. Existe uma grande carência de recursos financeiros para que ocorra 

um desenvolvimento e evolução destas instituições ao nível da comunicação e da qualificação dos 

seus profissionais para incrementar a dinamização comunicacional e tecnológica.  Maior proximidade 

entre museu e a rede (50,00%) e uma promoção do rigor e boas práticas museológicas (50,00%), 
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deverá ser uma exigência com a agregação a uma rede, mas tal verifica-se deficitário. A este respeito 

deverá ocorrer uma maior atenção da rede em cada um dos seus núcleos no âmbito normativo e 

regulamentar. A partir dos resultados apresentados é notória a necessidade de haver uma redefinição 

do papel das redes de museus e da sua missão.  

 Por parte das diversas instituições museológicas há um consenso relativamente às diversas 

lacunas apresentadas e que devem ser colmatadas com uma reformulação da missão das redes. 

Quanto maior é uma rede maior é a sua dificuldade em cumprir a sua missão com cada uma das suas 

unidades constituintes.  

Gráfico 8- Conhecimento da existência de outras redes. 

 

Fonte: Inquérito por questionário, 2020. 

 Quanto ao conhecimento da existência de outras redes, 40,98% dos inquiridos não detêm 

conhecimento de redes além da que integram e 55,74% conhecem outras, com particular destaque 
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 Este ponto destaca a falta de comunicação que é feita por parte das diversas redes de museus 

em Portugal, entre as próprias redes, entre os museus e os seus profissionais e na ausência de 

informação em suporte digital.   

 A RMVNF tem vindo a afirmar-se ao longo dos anos, o que é notório, na referência que é feita 

por museus de todo o país e que foi visível nos resultados obtidos. Isto reflete uma aposta na 

comunicação da estrutura e dos seus membros que deve ser reforçada e mantida. 

    

2.3.2. Outras Redes de Museus em Portugal 
 

 Para além da RPM, pretende-se identificar outras redes museológicas no território nacional, 

muitas das quais surgiram tendo como referência o exemplo da Rede Portuguesa de Museus e 

adotando diversas suas tipologias. Num primeiro momento importa analisar a distribuição dos museus no 

território nacional, no Continente e nas Regiões autónomas da Madeira e dos Açores, segundo a sua tipologia. 

Tabela 11- Museus (N.º) por Tipologia. 

2018 

Portugal (Continente e Regiões Autónomas) 

Tipologia Nº de Museus 

Museus de arte 89 

Museus de arqueologia 43 

Museus de ciências naturais e história natural 11 

Museus de ciência e técnica 32 

Museus de etnografia e antropologia 62 

Museus especializados 56 

Museus de história 53 

Museus mistos e pluridisciplinares 62 

Museus de território 17 

Outros museus 6 

TOTAL 431 

Fonte: Dados INE, Inquérito anual aos museus. Atualizado a 17 de outubro de 2019. 
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 Segundo os dados do INE10, relativamente ao nº de museus em Portugal no ano 2013, existiam 

ao todo 353 museus, sendo possível observar um aumento em 2018, em que existem 431 museus. 

Os museus de arte (89) lideram no nosso país com uma forte presença seguindo-se os museus de 

etnografia e antropologia (62) muito comuns ao nível municipal e os museus mistos e 

pluridisciplinares (62). 

Tabela 12- Tipologias de Museus em Portugal. 

Tipologias Definição 

Museu Instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento, aberta ao público, que promove pesquisas relativas aos 

testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, adquire-os, 

conserva-os, comunica-os e expõe-nos para estudo, educação e lazer. 

Museu de Arqueologia Museu que se distingue pelo facto de as suas coleções terem origem, em 

grande parte ou na totalidade, em escavações. 

Museu de Arte  Museu consagrado às belas-artes, às artes aplicadas e às artes performativas. 

Neste grupo estão incluídos os museus da escultura, pinacotecas, os museus 

de fotografia, de cinema, de teatro, de arquitetura e as galerias de exposição 

dependentes de bibliotecas. 

Museu de Ciência e de 

Técnica 

Museu consagrado a uma ou mais ciências exatas ou técnicas tais como a 

astronomia, as matemáticas, a física, a química, as ciências médicas, a 

construção e as indústrias de construção, os artigos manufaturados, etc. 

Nota: Excluem-se os planetários 

Museu de Ciências 

Naturais e de História 

Museu consagrado às temáticas relacionadas com uma ou mais disciplinas tais 

como a biologia, a geologia, a botânica, a zoologia, a paleontologia e a ecologia 

Museu de Etnografia e 

de Antropologia 

Museu que expõe materiais que se relacionam com a cultura, com as estruturas 

sociais, com as crenças, com os costumes e com as artes tradicionais, entre 

outras 

Museu de História Museu que ilustra um determinado tema, personalidade, ou momento 

histórico e nos quais as coleções refletem predominantemente essa leitura.  

 
10 INE, 2019. Retrieved from: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007531&selTab=tab0&xlang=pt. 
Acesso: 07/01/2020 
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Tipologias Definição 

Nota: Neste grupo estão incluídos os museus comemorativos, militares, 

escolares, dedicados a personalidades históricas 

Museu de Território Museu cujas coleções são representativas de um território específico, mais ou 

menos vasto e cuja ligação a esse mesmo território se concretiza através de um 

conjunto de ações em articulação com a comunidade e outras instituições 

locais. 

Museu Especializado Museu consagrado à investigação e exposição de todos os aspetos relativos a 

um tema ou assunto em particular 

Museu Misto ou 

Pluridisciplinar 

Museu com coleções heterogéneas que não apresenta uma predominância 

inequívoca de uma determinada coleção sobre outra, ou seja, onde duas ou 

mais coleções têm relevância e representatividade próximas, não podendo ser 

identificados por um tema particular. 

Museu Polinucleado Museu com um ou mais Núcleos Museológicos.  

Fonte: Dados do INE. 

 As redes podem ser públicas, constituídas por instituições do setor público o que vai implicar uma 

maior burocracia, ou privadas, constituídas por instituições particulares, o que confere uma maior flexibilidade 

à rede na tomada de decisões. Também pode ser mista, incluindo museus públicos e privado e implicar uma 

gestão mais multidisciplinar e diferenciada.  

 A partir do momento em que é criada, a Rede deve pensar na sua tipologia, definindo os requisitos dos 

museus que a podem integrar de acordo com o seu âmbito:  

• Rede temática: redes que contêm museus da mesma área de conhecimento ou tipologia 

independentemente da sua localização geográfica; 

• Rede local: redes que são maioritariamente municipais e agregam os museus locais da região 

delimitada pelo município independentemente das suas tipologias como é o caso da RMVNF; 

• Rede regional: redes que compreendem os museus de uma região, como é o caso da Rede de 

Museus do Baixo Alentejo; 

• Rede nacional: rede que inclui os museus em território nacional como é o caso da RPM; 

• Rede transnacional ou Rede internacional: redes que ultrapassam os limites das fronteiras 

nacionais alcançando museus de mais de uma nação; 

• Rede organizacional: rede composta por várias unidades dispersas territorialmente. 
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  É visível que uma grande parte das estruturas das redes são criadas segundo divisões 

geográficas, delimitando-se dentro de um espaço comum aos museus que compõem a rede, visando 

promover e desenvolver esse mesmo espaço. 

 Na seguinte tabela é feito um levantamento das diferentes Redes de Museus em território 

nacional, partindo do universo dos museus que integram a RPM, à exceção da Rede de Museus do 

Sabugal. A seleção destas redes surgiu na sequência da última questão colocada nos inquéritos por 

questionário enviados aos museus da RPM, na qual se aferiu o conhecimento sobre outras redes de 

museus onde estivessem integrados ou não.  

Tabela 13-As Redes de Museus em território nacional. 

Rede de Museus Ano Tipologia Formal/Informal Entidade Administração 

Rede Portuguesa de 
Museus 

2000 Nacional Formal Direção Geral da Cultura e 
Património 

Rede Municipal de 
Museus de Santa 
Maria da Feira 

2000 Local s/i Câmara Municipal de Santa 
Maria da Feira 

Rede Museológica 
de Tavira 

2001 Local s/i Rede Museológica de Tavira 

Rede Local de 
Museus das Caldas 
da Rainha 

2003 Local s/i Rede Local de Museus das Caldas 
da Rainha 

Rede de museus de 
Loures 

2003 Local Formal Câmara Municipal de Loures 

Rede Municipal de 
Museus de 
Arruda dos vinhos 

2004 
 
 
 

Local  Formal Câmara Municipal de Arruda dos 
Vinhos 

Rede de Museus e 
Galerias de Óbidos 

2004 Local s/i Câmara Municipal de Óbidos 

Rede de Museus de 
Cascais  
  

2005 Local s/i Câmara Municipal de Cascais 

MuMa - Rede de 
Museus de 
Matosinhos 

 
2006 
 

Local s/i Câmara Municipal de 
Matosinhos 
 

Rede de Museus do 
Concelho de 
Estremoz 

2006 Local s/i Câmara Municipal de Estremoz 

RMA - Rede de 
Museus do Algarve 

2007 
 

Regional Informal __________________________ 
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Rede de Museus Ano Tipologia Formal/Informal Entidade Administração 

Rede de Museus de 
Vila Real 

2008 Local s/i Município de Vila Real 

Rede Municipal de 
Museus de Aveiro 

2009 Local s/i Município de Aveiro 

Rede de Museus do 
Baixo Alentejo 

2009 Regional Informal CIMBAL- Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo 

RMVNF- Rede de 
Museus de Vila Nova 
de Famalicão 

2012 Local Formal Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão 

Rede de Museus de 
Coimbra 

2013 
 

Regional Formal Câmara Municipal de Coimbra 

Rede de Museus e 
Monumentos da Nut 
III Ave 

2014 Regional Formal Comunidade Intermunicipal do 
Ave 

Rede de Museus da 
Região de Leiria 

2016 Regional s/i Comunidade Intermunicipal da 
Região de Leiria (CIMRL) 

RMPV - Rede de 
museus portugueses 
do vinho 

2016 Temático Informal AMPV – Associação de 
Municípios Portugueses do 
Vinho (2007) 
RECEVIN – Rede Europeia de 
Cidades do Vinho 

MuD - Rede de 
Museus do Douro  

2016 Regional e 
Temática 

Formal Fundação Museu do Douro 

Rede de Museus do 
Médio Tejo (RMMT) 

2018 Regional Informal Comunidade Intermunicipal do 
Médio Tejo 

Rede de Museus e 
coleções visitáveis 
dos Açores 

2018 Regional Formal Rede de museus e coleções 
visitáveis dos açores 

Rede de Museus de 
Évora 

2020 
 

Local  s/i Câmara Municipal de Évora 

Rede Municipal de 
Museus de Viseu 

s/d Local s/i Câmara Municipal de Viseu 

Rede de Museus de 
Oliveira do Bairro
  

s/d Local s/i Câmara Municipal de Oliveira do 
Bairro 

Rede de Museus do 
Sabugal 

s/d Local s/i Museu Municipal do Sabugal 

Rede de Museus da 
Câmara Municipal da 
Colegã 

s/d Local s/i Câmara Municipal da Colegã 

Rede de Museus 
Militares e Coleções 
Visitáveis do Exército 

s/d Nacional s/i Direção de História e Cultura 
Militar/ Exército Português 

Fonte: Autoria própria. 
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2.3.3 Tipologias de Redes  
 

a) Redes regionais 

 

 É neste início do século XXI que surgem as redes de diversos âmbitos e com diferentes 

objetivos, todas com importantes contributos para os museus em território nacional. 

 A primeira rede regional a ser criada foi a Rede de Museus do Algarve, em 2007. Uma estrutura 

informal composta por museus da RPM, municipais, entidades dependentes da administração central 

e instituições privadas. Ao todo vinte instituições, mais especificamente, onze museus, dois núcleos 

museológicos, uma rede de núcleos museológicos e seis instituições de caráter cultural.  

 A Rede de Museus do Algarve (RMA), funciona como uma instância potenciadora da 

museologia algarvia e na produção de conteúdos inovadores. É composta por vinte instituições de 

carácter museológico e cultural, onze museus, dois núcleos museológicos, uma rede de núcleos 

museológicos e seis instituições de carácter cultural. É uma rede com uma organização distinta, 

apesar de centralizada, pressupõe o princípio da horizontalidade e uma gestão rotativa. Foi definida 

a criação de um grupo coordenador, composto por 5 museus. Este é escolhido anualmente entre 

todos os museus integrantes da Rede e, é responsável pelas reuniões preparatórias que antecedem 

as reuniões gerais (bimensais), pela elaboração da proposta do Plano Anual de Atividades e pelo 

contacto com entidades externas. 

 É uma rede que pretende responder à necessidade de partilha de experiências e 

conhecimentos e como um meio de reflexão museológica, tal como é possível ler no Guia de Museus 

do Algarve (2019), “Trata-se, portanto, de uma rede horizontal, com características flexíveis que tem 

como missão dinamizar o património cultural e a atividade museológica da região.”, (Algarve, 2019). 

 Uma estrutura de adesão voluntária com a missão de “…articular, cooperar e partilhar 

responsabilidades e recursos entre os Museus do Algarve, visando o desenvolvimento integrado da 

ação museológica e patrimonial da região, reforçando as opções da sua oferta cultural” (Gameiro, 

2011, p.12) 
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 Por outro lado, existem redes que são criadas para um determinado propósito como é o 

exemplo da Rede de Museus do Minho, uma rede informal criada em 2006, por iniciativa do Museu 

de Alberto Sampaio, em Guimarães. Constituída por 18 museus, durou apenas 1 ano, tendo surgido 

da necessidade de elaborar documentos exigidos pela Lei-Quadro dos Museus Portugueses. 

 Outro exemplo, é a Rede de Museus do Baixo Alentejo. Uma rede supramunicipal que nasceu 

da Rede de Museus do Distrito de Beja e é tutelada pela Comunidade Intermunicipal do Baixo 

Alentejo. Criada em junho de 2009 enquanto rede informal visando potenciar projetos conjuntos para 

estudos, formação, promoção e divulgação.  

 É uma rede muito bem organizada, com reuniões periódicas, fomenta a cooperação entre as 

diversas instituições museológicas e promove o rigor, ética e uma boa conduta profissional nos 

museus sedeados na área de influência da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo.  

 

b) Redes concelhias 

 A maturação do termo de patrimonialização, a par da sua legislação, captou a atenção das 

autarquias locais que passam a envolver-se de forma gradual na importância da sua preservação com 

políticas de salvaguarda, atuação e ação local, verificando-se ao longo dos últimos tempos, um 

crescimento visível das instituições museológicas tuteladas pelo poder municipal, como afirma 

Moutinho (2007). 

 A estrutura em rede, geralmente, funciona por administração local, sendo comum existir uma 

unidade administrativa central, como um museu, uma unidade orgânica administrativa, como a 

divisão de museus, unidade à qual é atribuída pela tutela o papel responsável pela rede, centralizando 

as funções nessa administração, (Neves, Santos & Lima, 2013). As Redes concelhias são constituídas 

por museus que partilham o mesmo território independentemente da sua tutela.  

 Uma rede de administração local pode ser limitada, mas também pode criar condições para o 

funcionamento dos museus com uma maior proximidade, melhores diálogos, mais dinâmicos com o 

seu meio e comunidade, (Café, 2014, p.142). 
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 A evolução dos museus locais prende-se com a necessidade de manter a cultura local viva, 

muitos formados com recurso a coleções privadas e doadas pela própria comunidade, mas que 

enfrentam grandes desafios em chegar a novos públicos. Já não existe a intenção de serem 

contadores de histórias, mas de expandirem o seu trabalho mais além e de apostarem num trabalho 

em rede das suas comunidades, “Podríamos sintetizar que los museos locales son museos de lo 

específico, lo cercano, lo particular, los cuales en un mundo global que pretende la homogeneización, 

tienen la virtud de trabajar lo heterogéneo y lo local. Museos que presentan las dificultades de 

ubicarse en la “periferia de la periferia” pero con la ventaja y libertad que da esta situación, con 

dificultades como el acceso a materiales propios de exposición, profesionales del área, recursos para 

la capacitación, como así también el desconocimiento en la comunidad de la nueva concepción de 

museos y la ausencia del hábito de concurrir a ellos.” (Valle, s/d). Normalmente existe um museu que 

funciona como a sede da Rede municipal, e onde a adesão à rede é decidida pela tutela. 

 As redes locais detêm a preocupação de qualificar o tecido museológico de um dado território, 

independentemente da sua tutela. Há a partilha de uma vontade conjunta e que abrange, 

normalmente, um concelho para a formação desta rede. Normalmente existe uma diversidade entre 

os diferentes núcleos de uma rede local, não só relativamente ao seu trabalho, coleções como aos 

seus recursos. 

 A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, consciente da importância dos seus museus na 

comunidade, decidiu apostar na formação de uma rede como meio de preservação e valorização da 

identidade local. O concelho de Santa Maria da Feira apresenta um importante património, 

testemunhado por inúmeros vestígios representativos da ação do Homem no meio natural, a sua 

adaptação a novos modelos culturais e mentais, desde épocas pré-históricas até aos nossos dias que 

mereciam ser valorizados através de uma estrutura simples, acessível e que promovesse a 

rentabilização dos recursos disponíveis. A Rede Municipal de Museus de Santa Maria da Feira, criada 

em 18 de maio de 2000, integra no seu âmbito programático, para além Museu Convento dos Lóios, 

outros museus temáticos que são representativos das vivências e culturas da região.  

 A Rede Local de Museus das Caldas da Rainha, foi constituída em 2003. A nível nacional, foi a 

primeira rede que congregou museus com diferentes tutelas através de um protocolo que visava a 

racionalização e compatibilização dos recursos, o desenvolvimento de projetos comuns e 
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estabelecimento de parcerias. Contudo, este trabalho tem sido focado na realização de atividades 

comemorativas em conjunto.  

 Em 2006, surge a Rede de Museus de Estremoz e a Rede de Museus de Matosinhos, bastante 

ativas e que tiveram como objetivos a divulgação dos seus espaços museológicos, a colaboração, o 

desenvolvimento de atividades educativas e a elaboração de um roteiro museológico para os 

concelhos.  

 É visível a atuação autárquica no panorama museológico, envolvendo os seus cidadãos 

ativamente e assegurando uma democracia participativa direta ou indiretamente nos museus locais. 

Segundo Moutinho (2010, p.136) e Silva (2004, p.241–283), é após o 25 de abril de 1974 que se 

verifica um aumento de instituições museológicas locais e um maior poder local.  

 Silva (2004), considera que o aumento das instituições museológicas locais é uma tendência 

descentralizadora das estruturas culturais nos municípios em forma de redes que vão constituir o 

alicerce da conceção politico-cultural municipal.  

 As redes de museus instituídas em contexto municipal devem valorizar a identidade cultural 

local, as memórias e cultura patrimonial herdada, estabelecendo diálogos museológicos com as 

comunidades da região. As políticas museológicas municipais têm de ir ao encontro da valorização 

cultural e educacional do concelho e das heranças da comunidade.  

 As redes municipais começam a deter uma forte presença, mas nem todas funcionam de 

acordo com os objetivos de uma rede, mas sim como uma simples agregação de museus de um 

município. Ao estudar a composição e os objetivos destas redes locais foi comum observar que a 

criação da rede se foca numa aposta turística, como a criação de um bilhete único de visita aos 

museus municipais e não tanto como um sistema de cooperação, melhoria e desenvolvimento da 

museologia local, o que foge ao principio da criação de uma rede museológica, “ É, hoje, necessário, 

não só (re)conhecer as realidades locais e compreendê-las para viver melhor o presente e construir 

um futuro melhor, mas também partilhá-las com outros segmentos da sociedade, outras 

comunidades numa interação cultural de partilha de experiências e conhecimentos com os «outros» 

numa verdadeira dialética de afirmação identitária e inclusão social”, (Café, 2012, p.152). 

 Tal como refere Valle (2010), os museus locais reúnem um acervo que retrata a sua tradição 

seletiva.  Esta tradição seletiva é abordada por Raymond Williams (1980, p.137) como uma forma 
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intencional de se configurar o passado e pré configurar o presente dentro de um processo de 

definição e identificação cultural e social. Os museus locais são museus que reúnem objetos 

heterogéneos e tipicamente locais, são museus do específico e do particular, “los museos locales son 

museos de lo específico, lo cercano, lo particular, los cuales en un mundo global que pretende la 

homogeneización, tienen la virtud de trabajar lo heterogéneo y lo local”, (Valle, 2010, p.698). No 

artigo de Valle, também é abordada a dificuldade de acesso a materiais próprios de exposição, falta 

de recursos humanos especializados e um desconhecimento da própria comunidade do novo papel 

do museu.   

 O trabalho de articulação em rede pretende fortalecer as especificidades de cada museu, que 

representam um contexto socioeconómico próprio e caraterístico, focando-se nas particularidades 

locais. É necessário levar o património e as referências culturais para além das suas limitações 

geográficas, em prol do desenvolvimento da comunidade local, alargando a sua área de intervenção 

territorial e patrimonial e é nesse contexto que as redes se tornam meios tão importantes e 

dinamizadores de uma nova abertura e dinâmica.  

 Temos uma grande diversidade de modelos de redes que são formadas para ultrapassar 

dificuldades e limitações, mas o seu trabalho é constante e tem de ser evolutivo, e é esse trabalho 

que vai determinar o sucesso de uma rede, “… é a capacidade contínua de adaptação, as redes não 

são estáticas, são mutantes, são de malha larga, mas ao mesmo tempo com nós e amarrações e a 

todo o momento têm de ser implementadas formas de comunicação para que todos os membros 

tenham o acesso democrático e informação que circule entre todos.”, (Camacho, 2020, informação 

verbal).  

As redes de museus municipais levantam algumas problemáticas dada a sua dependência da 

administração pública. Tendo como missão o serviço à sociedade, nem todos os municípios o 

conseguem alcançar por diferentes motivos e condicionantes. Por exemplo, a ausência de uma 

coordenação estratégica e recursos financeiros podem dificultar o desenvolvimento de algumas 

ações, nomeadamente a inclusão da comunidade nas iniciativas promovidas pela rede e pelos museus 

que a integram.  

No entanto, importa refletir sobre a organização destas redes e o seu funcionamento 

centralizado que visa rentabilizar os recursos,  
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“Como funcionam dentro de um órgão de tutela única estas estruturas são centralizadas ou 

no museu municipal ou na unidade orgânica, normalmente uma Divisão Municipal (vide 

caixa), onde o que se pretende é que todo o trabalho, desde a preservação à comunicação, 

se faça de forma coordenada e programada em conjunto, rentabilizando os recursos e onde 

as várias unidades dependem fortemente umas das outras para a sua existência.”, (Paulo, 

2011, p.2058). 

Ainda hoje, assistimos a uma administração pública tradicional, muito burocratizada, 

dependente de decisões do comando político e financiamento, com regras rígidas, uma hierarquia 

com uma ação vertical, a centralização do funcionamento com caráter fechado e que, nem sempre, 

inclui o cidadão. Deste modo apela-se a um sistema de administração pública que se foque na 

obtenção de um serviço público com qualidade, catalisador de sinergias ao serviço da sociedade, 

orientado para a sua missão, que valorize a cidadania e seja inclusivo, eficiente, económico, que 

aposte na inovação tecnológica e social, a flexibilidade de serviços e recursos e que promova a 

autonomia da rede e uma ação assente na horizontalidade e descentralização atuando 

democraticamente. 

A gestão de uma rede e o modelo adotado pode condicionar o seu funcionamento. Ao existir 

uma gestão centralizada pode ocorrer uma certa exclusão de museus nas decisões da rede sendo, 

por esse motivo, essencial envolver todos os museus ativamente.  

 O investimento na formação dos colaboradores dos museus é uma das preocupações da 

maioria das redes museológicas, evidenciada nas ações de formação, workshops e cursos realizados. 

No entanto, é necessário continuar a investir na capacitação dos profissionais. As redes e os museus 

que as constituem também poderiam beneficiar da integração de profissionais mais jovens e 

especializados, mas os condicionalismos de acesso ao setor público dificultam esta realidade. 

O conceito de administração pública, ligado ao poder público, é utilizado a partir do séc. XVIII 

segundo o Dictionnaire Encyclopédique de Museólogie, (2010, p.176). A gestão de uma Rede ocupa-

se em organizar os recursos, profissionais, implementar normas e meios para contribuir para uma 

melhoria da ação museológica e das atividades museológicas de cada núcleo. 
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No Comunicado ICOM - Por ocasião do Dia Internacional de Monumentos e Sítios de 18 de 

abril de 201811, é abordada a reunião do ICOM com o Ministro da Cultura para debater os problemas 

existentes na área museológica. É necessário construir um tecido museológico mais coeso e que 

esteja preparado para responder às necessidades da sociedade atual. Nota-se a carência de uma 

reorganização administrativa que seja focada na descentralização. O único quadro normativo 

existente é a Lei-Quadro dos museus e que até aos dias de hoje começa a mostrar a necessidade de 

uma reestruturação e adaptação aos novos tempos e novos enquadramentos culturais existentes. 

Nesta reunião foi visível por parte do Ministério uma preocupação com os modelos de gestão e 

administração central do Estado havendo a intenção de traçar um novo modelo de gestão que 

proporcione uma maior autonomia na gestão científica e cultural dos museus portugueses, mas não 

relativamente à parte financeira, que continua a ser uma das maiores debilidades dos nossos museus.  

Atualmente vive-se uma situação deficitária das equipas dos museus, com um grande 

envelhecimento dos profissionais. Esta é uma realidade que merece atenção, há uma urgência visível 

na renovação da tela profissional museológica que continua a ser esquecida. A realidade que 

prevalece no exterior dos museus são os licenciados que fazem estágios nestas instituições e têm 

boas experiências, decidem voltar para desenvolver as suas dissertações de mestrado, seguem para 

os doutoramentos iniciando os seus projetos de investigação e cingem a sua vida a apoiar estas 

unidades a custo zero ou simplesmente como bolseiros porque as oportunidades de poderem 

integrar as equipas não são favoráveis ou até mesmo inexistentes.   

 Constata-se que a cultura tem, cada vez mais, um maior papel na política autárquica, mas os 

fundos nem sempre são suficientes para poder dinamizar as redes de museus que abrange e o 

trabalho dos seus museus. 

 

c) Redes temáticas 

 

 A Rede de Museus do Douro (MuD) surgiu em 2007 da necessidade de criar uma plataforma 

de trabalho e colaboração articulada entre as diferentes unidades museológicas públicas e privadas 

da Região Demarcada do Douro. É um meio de reunião de instituições para-museológicas e de âmbito 

 
11 http://icom-portugal.org/2018/04/18/comunicado-icom-dia-internacional-de-monumentos-e-sitios/ 
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cultural, públicas ou privadas, situadas na Região Demarcada do Douro com coleções materiais ou 

imateriais que sejam relevantes para o conhecimento do Douro. Tem por objetivo juntar diferentes 

estruturas museológicas num projeto cultural comum e ter um papel ativo no desenvolvimento do 

eixo do Douro, “Os objetivos desta estrutura são, entre outros, criar as condições adequadas para dar 

voz à diversidade cultural da Região e às experiências culturais, aproximando a oferta cultural das 

populações, dentro e fora da Região, nomeadamente com uma divulgação sistemática das atividades 

dos seus membros através de uma rede de informação digital”, (Douro, 2020). 

 Como descrito por Natália Fauvrelle (2020), na sua entrevista, o Museu do Douro, que integra 

a Rede de Museus da região, tem a seu cargo o secretariado de duas redes de museus: 

• Rede de Museus do Douro (MuD) e, 

• Rede de Museus Portugueses do Vinho (RMPV).  

 A Rede de Museus do Douro depende inteiramente do trabalho do Museu do Douro com uma 

grande proximidade entre os membros que se focam em questões do território e na museologia. Por 

sua vez, e a RMPV tem um secretariado/presidência rotativa de três anos, focando-se no enoturismo 

e em objetivos de promoção turística das regiões vitícolas dos seus museus. 

 O Museu do Douro integra a Rede de Museus do Douro (MuD), a Rede de Museus Portugueses 

do Vinho (RMPV) e a Rede Portuguesa de Museus (RPM). Enquanto duas redes que integram a mesma 

região e tutela, têm uma gestão diferenciada, “Enquanto a primeira é uma rede que depende 

inteiramente do trabalho do Museu, a segunda tem um secretariado/presidência rotativa de três 

anos. A MuD tem um trabalho de maior proximidade entre os membros, focados num território e nas 

questões museológicas, muito embora as temáticas de cada membro possam ser diferentes. Já a 

RMPV tem uma matriz muito condicionada pelo enoturismo, com objetivos de promoção turística das 

regiões vitícolas em que se inserem os museus.”, (Fauvrelle, 2020, informação verbal). 

 Numa rede temática e de pequenas dimensões é necessário criar um grupo de trabalho coeso 

e direcionado para objetivos bem delineados de forma a dinamizar o seu trabalho enquanto rede.  

 Ao questionar sobre os maiores desafios de uma rede, foi interessante analisar e refletir sobre 

a resposta da Dr.ª Natália Fauvrelle, que focou a questão do alargamento de uma rede como um dos 

principais desafios. A partir do momento em que uma rede abrange um grande número de museus 



     
 

 
82 

 
 

podem surgir alguns problemas ao nível da sua gestão e até proximidade entre a rede e os museus. 

Quantos mais concelhos e diferentes regiões integrarem essa rede mais complicado será ao nível da 

sua administração, “Quando toma uma dimensão excessiva torna-se ingovernável.”, (Fauvrelle, 2020, 

informação verbal). Foi realçado o exemplo da MuD, com diferentes tutelas (fundacional, municipal, 

privado e tecido empresarial) e formas de operar muito distintas. Embora os técnicos tenham uma 

perspetiva semelhante, nem todos são formados na área museológica e acabam por seguir processos 

administrativos diferentes.  

 

Capítulo 3 - Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão: uma Rede concelhia 

3.1. Constituição 
 

“A RMVNF é um caso peculiar e interessante até por todo o seu trabalho de pesquisa e trabalho 

conjunto espelhado na publicação do seu livro. “(Camacho, 2020, informação verbal) 

 A RMVNF é coordenada pelo Município de Famalicão através da sua Divisão de Cultura e 

Turismo. Inicia a sua história na década de 20 com o aparecimento da primeira casa-museu surgida 

em Portugal, o Museu Camiliano. A partir daqui e até ao ano 2013, que começaram a surgir outros 

museus em Famalicão, assumindo a história, identidade e preservação de memória como princípio. 

(CMVNF, 2018) 

 No ano de 2009 manifesta-se a vontade de criar uma rede museológica que agregasse os 

diversos museus pertencentes ao município.  

 A 26 de novembro de 2012, com a assinatura da Declaração de Princípios constitui-se 

formalmente a RMVNF. A rede com 13 museus e coleções visitáveis, resulta de uma cooperação e 

articulação entre as diversas instituições culturais com o objetivo de alcançar uma valorização 

patrimonial do concelho, (Ver Anexo D). 

 As instituições que integram, atualmente, a RMVNF: 

• Casa de Camilo – Museu. Centro de Estudos;  

• Museu Bernardino Machado;  

• Museu Fundação Cupertino de Miranda – Centro Português do Surrealismo;  
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• Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado;  

• Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave;  

• Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves;  

• Museu do Automóvel; 

• Museu da Guerra Colonial;  

• Casa-Museu Soledade Malvar;  

• Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa;  

• Museu da Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe;  

• Museu Cívico e Religioso de Mouquim; 

 

 O ano 2016 foi marcado pelo início dos encontros da RMVNF, momento marcante para a rede, 

em que todos os museus são acionados para trabalhar em conjunto num ambiente de sinergia que 

leva a rede a capacitar as equipas componentes.  

 O ano de 2018 é mais um ano marcante na história da RMVNF. Apesar de ter equipas próprias 

sem especialização na área da museologia, tinha uma equipa que a coordenava e acionava os seus 

membros em momentos como os Encontros e as efemérides, tais como o Dia Internacional dos 

Museus e a Noite Europeia dos Museus. Essa equipa, de alçada municipal, foi reforçada em 2018 com 

técnicos especializados que atuam como mediadores de processos entre o município e os museus. 

Cada museu tem a sua equipa que trabalha com os mediadores que por sua vez estão dependentes 

do município. Em primeiro lugar sentia-se a necessidade de ter técnicos especializados para que todas 

as condições museológicas sejam devidamente exercidas e é daí que surge a criação de uma equipa 

especializada na Câmara Municipal para colmatar a falta de técnicos especializados nos museus da 

Rede. A ultima contratação foi feita em Janeiro de 2019, conscientes da importância relevante que 

os museus têm na transformação do território e na criação de laços entre a comunidade e o território, 

pretenderam criar uma equipa mediadora de suporte às equipas dos museus nos diferentes 

processos de gestão museológica que não tinham formação na área da museologia, sendo que, entre 

meados de 2018 e inicio de 2019 decorreu a constituição da unidade de suporte da constituição da 

rede, e a partir daí está-se a iniciar o processo de definição do funcionamento da rede com uma 

definição da estratégia de funcionamento da RMVNF, ainda não existe um regulamento definido, mas 

é um trabalho que está a ser feito, com a criação de procedimentos de boas praticas para cada uma 
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das funções, com regras de funcionamento que ate aqui não existiam. Trabalho esse que está a 

contribuir para toda a consolidação da rede.   

Tabela 14- Contratações, origem e funções museológicas da RMVNF. 

Contratações da RMVNF 

Colaboradores Proveniência Função Museológica 

Técnico Superior A Externa 
Educação 

Estudo e Investigação 

Técnico Superior B Externa Inventário e documentação 

Técnico Superior C 

 

Externa 

Educação 
Estudo e Investigação 

Inventário e Documentação 

Conservação 

Interpretação e exposição 

Técnico Superior D Externa 
Educação 

Estudo e Investigação 

Técnico Superior E Externa Inventário e Documentação 

Assistente Técnico Interna Educação (aplicada no campo) 

Fonte: RMVNF (2020). 

 

 Em 2019, foi solicitada pelo Padre José Domingos a saída do Museu de Arte Sacra de São Tiago 

de Antas (Fábrica da Igreja Paroquial de São Tiago de Antas/ Diocese de Braga), da Rede de Museus, 

por falta de um acervo representativo que constituísse um museu/coleção visitável e a necessidade 

desse espaço para a realização das atividades da catequese, passando a Rede a ser constituída por 12 

museus (RMVNF, 2019). 

 A equipa nuclear da RMVNF trabalha enquanto uma unidade partilhada de suporte ao 

funcionamento dos museus, uma equipa de suporte que apoia, coopera, regula e coordena.  
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Tabela 15 - A evolução da RMVNF até aos dias de hoje. 

Momentos marcantes na RMVNF 

Ano Acontecimento 

1920 Surge o primeiro Museu em Famalicão – Casa de Camilo 

1972 Inauguração do Museu Fundação Cupertino Miranda - Centro Português do Surrealismo 

1980 Inauguração do Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado 

1987 Inauguração do Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves e do Museu da 

Indústria Têxtil da Bacia do Ave  

1997 Inauguração do Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa 

1999 Inauguração do Museu da Guerra colonial e criação do Centro de Estudos do Surrealismo 

da Fundação Cupertino de Miranda 

2000 Ativação da Rede – Dia Internacional dos Museus e Noite Europeia dos Museus 

2001 Inauguração do Museu Bernardino Machado  

Casa de Camilo - Museu. Centro de Estudos, integra a RPM 

2002 Inauguração do Museu Cívico e Religioso de Mouquim, do Museu de Arte Sacra da Igreja 

de São Tiago de Antas, Casa-Museu Soledade Malvar. 

Museu Bernardino Machado integra a RPM 

Anunciação do projeto da constituição de uma rede museológica pelo município 

2003 Museu da Fundação Cupertino de Miranda integra a RPM 

2009 Manifestação da intenção em criar uma Rede de Museus. 

Plenário para concretização da Rede Museológica Municipal e Comemoração do Dia 

Internacional dos Museus 

2012 Constituição formal da RMVNF através da Assinatura de uma Declaração de Princípios. A 

Rede passa a ter uma equipa nuclear com um coordenador, uma técnica superior e uma 

assistente técnica 

Inauguração do Museu da Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe 

2013 Inauguração do Museu do Automóvel  

Criação do logótipo “Rede de Museus Vila Nova de Famalicão” 
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2016 Ativação da Rede para um novo evento com carácter de capacitação das equipas – I 

Encontro da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão – e contratação de uma 

museóloga que veio integrar a equipa. 

2018 Reforço da Equipa nuclear da Rede com 5 técnicos vindos de fora e especialistas em 

diferentes áreas da museologia e 1 operacional já a exercer algumas funções no âmbito 

dos programas de educação patrimonial (ver quadro Colaboradores 2018 em anexo).  

Fonte: RMVNF (2020). 

   

 O projeto Ser MuSeu, desenvolvido pela RMVNF, desafiou cada um dos seus museus a 

redefinir as suas missões e alguns a criar uma missão que até então ainda não tinha sido pensada. 

Este trabalho intenso resultou no primeiro livro da Rede, que tem como objetivo promover ligações 

e partilhas entre os seus 12 museus e assume uma nova missão desde 2019, “Constituir uma estrutura 

de cooperação, comunicação e apoio aos museus, que contribua para a compreensão e para o 

desenvolvimento sustentado do território.”, in Definir a Missão… da necessidade ao desafio (2019) e 

define cinco objetivos: 

• Promover a cooperação para a utilização integrada e descentralizada de recursos humanos, 

materiais e financeiros; 

• Fomentar a adoção e desenvolvimento de padrões de rigor, qualidade e ética no exercício das 

práticas museológicas; 

• Potenciar a troca de experiências e conhecimentos entre profissionais dos museus; 

• Divulgar os museus e aproximar a respetiva oferta cultural aos diferentes públicos; 

• Valorizar o diálogo e explorar conexões entre as coleções e o território, respeitando a 

identidade e a missão de cada museu. 

  

 Para a realização destes objetivos, a RMVNF; compromete-se a incrementar a colaboração 

entre o município e os museus, sejam eles públicos ou privados; apoiar a elaboração de candidaturas 

comuns; proporcionar oportunidades de formação interna e externa; criar estratégias de 

comunicação e adotar e dinamizar a programação museológica. 
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 Atualmente, alguns dos membros da RMVNF integram outras redes como: 

• Rede Portuguesa de Museus: Casa de Camilo – Museu. Centro de Estudos; Museu Bernardino 

Machado; Museu Fundação Cupertino de Miranda – Centro Português do Surrealismo. 

• Rota Turismo Industrial do Município de Vila Nova de Famalicão: Museu da Indústria Têxtil 

da Bacia do Ave; Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado; Museu do Automóvel. 

• European Route of Industrial Heritage – ERIH: o Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de 

Lousado é o ponto-âncora da maior rede europeia de divulgação e promoção de Turismo 

Industrial (European Route of Industrial Heritage – ERIH), que agrega e divulga mais de 1300 

sítios e museus industriais em treze países europeus. 

• The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH): O 

Museu da Indústria Têxtil é sede da Associação Portuguesa para o Património Industrial (APPI) 

que é a representante em Portugal do TICCIH. 

• Associação Internacional de Museus de Transportes e Comunicações (IATM): Museu do 

Automóvel. 

• Rede de Museus e Monumentos da NUT III Ave: Museu de Cerâmica Artística da Fundação 

Castro Alves. 

• Rota dos Escritores a Norte e Rota Associação de Terras Camilianas: Casa de Camilo: Museu. 

Centro de Estudos. 

 Para a análise do ambiente vivido dentro da organização, recorreu-se à realização de dois tipos 

de análise feita através da recolha de informações pelas entrevistas realizadas às técnicas superiores 

da RMVNF e observação direta.  

 A análise SWOT, pontos fortes (Strengths), pontos fracos (Weaknesses), oportunidades 

(Opportunities) e ameaças (Threats), é um meio de diagnóstico estratégico que facilita a avaliação de 

uma determinada área/empresa. Esta análise permite identificar possíveis áreas a melhorar, 

incentiva a reflexão e o desenvolvimento de um processo de introspeção e autoavaliação e reflete 

uma perspetiva global da situação em que se encontra a RMVNF, permitindo a identificação de 

estratégias.  

 É pressuposta a divisão do ambiente em duas partes: ambiente interno e ambiente externo, 

(Teixeira, 2011). O ambiente interno é influenciável e gerido pela organização e é caraterizado por 
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pontos fortes e fracos. O ambiente externo, contém elementos que não podem ser previstos ou 

controlados pela organização, as oportunidades e ameaças.  

Tabela 16- Análise SWOT da RMVNF. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Análise SWOT 

Fatores Internos Fatores Externos 

Forças Oportunidades 

 

➢ Reconhecimento; 

➢ Diversidade de valências e espaços; 

➢ Apoio social e educativo; 

➢ Qualidade da comunicação; 

➢ Acessível a diferentes públicos; 

➢ Diferentes temáticas e exposições; 

➢ Reuniões anuais da Rede; 

➢ Entreajuda e partilha de recursos. 

 

➢ Aplicação de novas tecnologias; 

➢ Potenciação de políticas públicas; 

➢ Integração dos núcleos noutras redes; 

➢ Localização; 

➢ Aumento da qualificação; 

➢ Apoio do município; 

➢ Turismo. 

Fraquezas Ameaças 

 

➢ Falta de parcerias para a investigação dos 

acervos;  

➢ Escassez dos recursos tecnológicos; 

➢ Atualização e manutenção dos 

equipamentos dos núcleos 

museológicos; 

➢ Assimetrias dos recursos humanos e 

tecnológicos existentes nos vários 

equipamentos; 

➢ Museus com zonas sem acesso a pessoas 

com deficiência; 

➢ Insuficiência de recursos humanos; 

➢ Necessidade de especialização dos 

recursos humanos em alguns museus. 

 

➢ Manter parcerias ativas; 

➢ Programação cultural constante e 

atraente; 

➢ Sem personalidade jurídica; 

➢ Proximidade a territórios com ofertas 

culturais diversificadas, (ex. Braga). 

➢ Condicionalismos legais ao nível 

administrativo e da comunicação. 
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 Para a análise do ambiente externo e geral recorre-se à análise PESTEL, que engloba os 

indicadores políticos, económicos, socioculturais e tecnológicos, (Teixeira, 2011), e é adicionado o EL, 

com a análise de fatores ecológicos e legais. Esta ferramenta permite uma visão sobre a RMVNF 

acerca do seu posicionamento. 

 

Tabela 17- Análise PESTEL da RMVNF. 

Análise PESTEL 

Fatores Políticos Fatores Económicos 

 

➢ O setor cultural e criativo e o seu 

desenvolvimento. 

➢ Alteração das formas de criação e difusão 

artística e cultural; 

➢ Estabilidade do Governo e políticas 

governamentais; 

➢ Leis e regulamentação técnica do setor 

cultural; 

 

 

➢ Economia atual do país; 

➢ Pouco financiamento para atividades 

culturais; 

➢ Taxa de inflação, taxa de juros e de câmbio; 

➢ Incentivos e financiamentos disponíveis; 

➢ Falta de capacidade para aumento dos 

recursos humanos; 

➢ Inserção em circuitos turísticos; 

➢ Nível de confiança económica do país. 

Fatores Socioculturais Fatores Tecnológicos 

 

➢ Baixos rendimentos nas famílias 

portuguesas; 

➢ Maior diversidade cultural; 

➢ Taxa de natalidade e esperança média de 

vida; 

 

 

➢ Inovação tecnológica; 

➢ Plataformas e redes de divulgação 

gratuitas; 

➢ Mais recursos tecnológicos e digitais; 

 

 

Fatores Ecológicos Fatores Legais 

 

➢ Regulamentação ambiental e ecológica; 
➢ Políticas de sustentabilidade; 

  
 
 

 

➢ Legislação laboral; 

➢ Lei do consumidor; 

➢ Prazos de ajuste às mudanças 

legislativas. 

Fonte: Autoria própria. 
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3.2. Prioridades e limitações 
 

 Na RMVNF, o maior desafio enquanto rede passa pela criação de programas que consigam 

aproximar e conectar as variadíssimas tipologias de coleções e a reunião de pessoas com diferentes 

experiências e formações num projeto comum.   

 Os doze museus desta Rede estão em situações distintas ao nível da formação, qualificação e 

recursos e conseguir ultrapassar estes constrangimentos é um desafio diário no trabalho da equipa 

da rede, “O tempo, ou a ausência dele é também uma grande dificuldade pois tendo em conta que os 

recursos humanos, são de uma forma geral exíguos para a própria gestão do museu, torna-se difícil 

para as equipas terem verdadeiramente tempo para desenvolver trabalho colaborativo.”, (Jacob & 

Cordeiro, 2020, informação verbal). 

 No que diz respeito à comunicação cada unidade segue o seu modelo de gestão 

comunicacional. Alguns museus possuem uma forte presença online, enquanto outros têm uma 

presença residual ou inexistente. Neste sentido o trabalho de uma rede é inquestionável.  

 A RMVNF, tem como principal objetivo a divulgação dos museus e a sua oferta cultural, não 

só internamente como externamente. Este é um exemplo da potencialidade do trabalho em rede ao 

nível da comunicação e dinamização informativa dos museus.  

 Contudo, o facto de esta rede ser municipal, implica que toda a estratégia de comunicação 

está vinculada e dependente do Gabinete de Comunicação do Município de Vila Nova de Famalicão, 

que valida as estratégias e posteriormente desenvolve a comunicação com o exterior, no entanto, 

tem a liberdade de propor novas opções, ideias e projetos.  
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Tabela 18- A tutela e Gestão dos museus da RMVNF. 

Nome Designação Tutela Gestão 

Casa de Camilo – Museu. Centro de 

Estudos 
Museu 

Pública 

Município de 

Vila Nova de 

Famalicão 

Municipal 

Museu Bernardino Machado Museu 

Pública 

Município de 

Vila Nova de 

Famalicão 

Municipal 

Museu da Fundação Cupertino de 

Miranda – Centro Português do 

Surrealismo 

Museu 

Não pública 

Fundação 

Cupertino de 

Miranda 

Privada 

Museu Nacional Ferroviário – Núcleo 

de Lousado 
Museu 

Não pública 

Fundação 

Nacional 

Ferroviária 

Partilhada 

Museu da Indústria Têxtil da Bacia do 

Ave 
Museu 

Pública 

Município de 

Vila Nova de 

Famalicão 

Municipal 

Museu de Cerâmica Artística da 

Fundação Castro Alves 
Museu 

Não pública 

Fundação Castro 

Alves 

Privada 

Museu do Automóvel Museu 

Não pública 

Clube Automóvel 

Antigo e Clássico 

de Vila Nova de 

Famalicão 

Privada 

Museu da Guerra Colonial Museu 

Não pública 

Associação dos 

Deficientes das 

Forças Armadas 

(ADFA) 

Privada 
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Casa-Museu Soledade Malvar Museu 

Pública 

Município de 

Vila Nova de 

Famalicão 

Municipal 

Museu de Arte Sacra da Capela da 

Lapa 
Museu 

Não pública 

Fábrica da Igreja 

da Paróquia de 

Santo Adrião 

Partilhada 

Museu da Confraria de Nossa Senhora 

do Carmo de Lemenhe 
Coleção visitável 

Não pública 

Irmandade de 

Nossa Senhora 

do Carmo de 

Lemenhe 

Privada 

Museu Cívico e Religioso de Mouquim Coleção visitável 

Não pública 

Fábrica da Igreja 

da Paróquia de 

Mouquim 

Privada 

 Fonte: Autoria Própria 
 

 A intervenção da Rede vai depender da tutela dos museus. Um museu como o Museu da 

Fundação Cupertino de Miranda, enquanto instrumento de gestão privada adota as suas próprias 

estratégias de comunicação de uma forma autónoma ao contrário dos outros museus, o que vai 

influenciar o tipo de intervenção do trabalho da rede. 

Segundo Cfr. Artigo 23.º, n. º2, alínea e) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,  

“Os Municípios dispõem de atribuições nos domínios do património e da cultura, incumbindo 

aos órgãos municipais assegurar o planeamento, a gestão, a recuperação e divulgação do 

património cultural do município, designadamente através dos centros de cultura, centros de 

ciência, bibliotecas, teatros e museus municipais.” 

A RMVNF, está encarregue de orientar propostas e pareceres para aprovação em Reunião de 

Câmara da incorporação de coleções nos acervos dos museus: 

• Casa-Museu Soledade Malvar; 
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• Museu Bernardino Machado e  

• Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave. 

Tem como responsabilidade a criação de uma estratégia, orientação da implementação e 

avaliação/auditoria, articulando-se com as diferentes equipas, do inventário informatizado do acervo 

documental de museus com tutela municipal: 

• Museu Bernardino Machado; 

• Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave; 

• Casa-Museu Soledade Malvar; 

 E os museus de gestão partilhada: 

• Museu Nacional Ferroviário- Núcleo de Lousado e  

• Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa. 

Tem também competências na mediação e o apoio na conservação e restauro com o seu 

Conservador Restaurador do Gabinete de Arqueologia e outros serviços do município. 

Anualmente realizam-se os Encontros da RMVNF, que tiveram início em 2016. É feita a reunião 

dos diferentes membros integrantes da rede com o objetivo de criar espaços de reflexão, colaboração 

e valorização de cada uma das unidades museológicas e os seus profissionais, (RMVNF, 2019). 

A RMVNF, desde 2016, coopera com a Acesso Cultura12, uma associação sem fins lucrativos 

de profissionais da cultura e interessados em questões de acesso, nomeadamente com a: 

• Organização de ações de formação através dos Encontros da Rede de Museus de Vila Nova 

de Famalicão, em 2016, 2017 e 2019; 

• Coorganização dos Debates Acesso Cultura no Município desde 2018; 

• Participação na Semana Acesso Cultura e  

 
12 Com o início de uma nova década, foi lançado o livro “Definir a Missão… da necessidade ao desafio”, destinado a profissionais de 
museus e público em geral, desenvolvido em colaboração com o Citcem (Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e 
Memória); a Fundação para a Ciência e a Tecnologia; a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a associação Acesso Cultura. 
Este livro fez parte do debate nacional e internacional sobre “Ser Museu no Século XXI”. Cada um dos 12 museus teve a oportunidade 
de refletir sobre a sua missão e o seu papel no futuro. Um livro promovido pela RMVNF, divulgado em português e inglês e de acesso 
livre online mostra a presença e evolução desta rede no mundo da museologia. 
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• Consultorias técnicas para atividades. 

A cooperação científica e no ensino está bem presente nesta rede de museus na cooperação 

com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a Universidade do Minho, Universidade de 

Coimbra, Instituto Politécnico do Porto e o Centro Qualifica de Vila Nova de Famalicão, na realização 

de palestras, investigação e coorientação de estágios curriculares. 

Em 2019, foram criadas as Normas de Funcionamento da Galeria pela CMVNF e 

responsabilizou-se pelo apoio e orientação da equipa da Casa-Museu Soledade Malvar na 

implementação das mesmas. Também detém a responsabilidade da gestão da Galeria Municipal Ala 

da Frente em cooperação com o seu curador António Gonçalves, desde 2015. 

A RMVNF cooperou em vários planos de edições no ano 2019, como: 

• Publicação “Rede de Museus Vila Nova de Famalicão – A nossa identidade o nosso futuro”, 

com o objetivo de divulgar os seus museus e coleções visitáveis, com informações gerai de 

cada uma das suas unidades museológicas, abrangendo a sua criação, o edifício, as coleções, 

a peça em destaque, curiosidades e contactos; 

• Coleção monográfica “Ser e fazer museu no século XXI”, n.º1 “ Definir a missão… da 

necessidade ao desafio”, é destinada a profissionais de museus e público em geral e aborda 

diversos temas da museologia no território; 

• Artigo “Ser Museu… da necessidade ao desafio de definir a missão”, como parte integrante da 

rúbrica parceria Acesso Cultura no Património.pt. 

• Livro digital “Brasileiros de Torna-Viagem”, um livro digital resultado da edição 2018/19 do 

projeto “Marka… a tua identidade”, em parceria com o Agrupamento de Escolas Camilo 

Castelo Branco (AECCB), 

• Folha de Sala do Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa, é criada mensalmente desde maio 

de 2018, com o objeto em destaque para a disponibilização ao público no Museu.  

Na área da educação a RMVNF integrou projetos educativos dinamizados pelo município: 

• “De Famalicão para o Mundo: contributos da História Local”, um projeto direcionado para 

questões educativas e culturais do concelho, com um conjunto de propostas e sugestões de 
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natureza pedagógica, dirigido a professores e como facilitador no desenvolvimento de ações para 

alunos, atribuindo à história local uma maior relevância; 

• “Viagens pelo Património Cultura: à descoberta…”, um projeto de educação patrimonial do 

município  para dar a conhecer aos mais jovens o valor dos bens culturais, mateias e imateriais, 

na construção do conhecimento do território, comunidade e identidade, integrando-se na 

disciplina de Estudo do Meio, do 1.ºCiclo do Ensino Básico; 

• Projeto Marka… A Tua Identidade “Brasileiros de torna-viagem”, um projeto educativo do AECCB, 

atuando no âmbito desportivo, artístico e cultural e tecnológico; 

• Dia Mundial da Criança, integrando o programa comemorativo da CMVNF; 

• “Festa de Outono” em parceria com a Fundação Serralves, na atividade “Descobre uMseu: Rede 

de Museus de Vila Nova de Famalicão”. 

 

Como descrito, em 2012, numa declaração para o e-cultura, a RMVNF é: 

“uma rede que cruza as raízes multisseculares e os traços marcantes do percurso histórico de 

Famalicão, com as realizações coletivas contemporâneas. Uma rede que faz a síntese entre a 

preservação e defesa da herança patrimonial, e as suas múltiplas potencialidades criativas e 

capacidades para o desenvolvimento sustentado da comunidade. Uma rede que vai projetar e afirmar 

a identidade da nossa terra e das nossas gentes, servindo-lhes de instrumento educativo e pedagógico 

para uma cidadania mais ativa e transformadora. Em suma, esta é uma rede que liga o passado com 

o presente de Vila Nova de Famalicão e que faz uma ponte entre o local e o universal.” 

 

Capítulo 4 – Um Plano de Transformação Digital para a RMVNF 

                              “political, social and economic development cannot be divorced from the human and 

cultural context of any society” (ICOM, 1997) 

  

 Hoje, o museu é um agente modificador e deve ser visto como promotor de turismo, havendo 

diversos museus que deslocam milhares de pessoas anualmente aos seus espaços através da sua 

capacidade de comunicação. 

 A utilização das tecnologias nos museus traduziu-se em profundas alterações no modo como 

os museus funcionam, não só enquanto organização, mas também ao nível da relação que 
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estabelecem com os públicos, através da utilização de recursos variados, no próprio museu e ao nível 

do registo virtual. Dado o impacto que o digital tem no nosso dia-a-dia é necessário repensar as 

estratégias adotadas pelos museus e criar planos para que haja uma valorização das instituições.  

 Um plano reúne um conjunto de conhecimentos de todos os processos operativos desde que 

surge a ideia até ser concretizada, através do estudo de métodos e metodologias, definindo 

procedimentos e objetivos a atingir com o mesmo.  

 

4.1. Contributo para um Plano de transformação digital 

 

 As plataformas digitais são ferramentas que proporcionam uma comunicação eficaz nos dias 

de hoje. O uso destas plataformas tem de ser bem pensado, de acordo com a tipologia dos museus e 

a sua missão, mas também os segmentos de públicos que se pretendem alcançar, as suas 

necessidades e expetativas.    

 A educação é um dos focos dos nossos museus e através destes meios é possível haver uma 

interação assídua e completa com os cidadãos e turistas independentemente da sua localização 

geográfica.  É também possível divulgar todas as iniciativas dos museus, desde atividades, exposições, 

estudos e atuação na sociedade, bem como partilhar conhecimento. É, por isso, uma mais valia 

envolverem-se em abordagens artísticas, culturais, patrimoniais e holísticas e de promover as 

palestras, workshops, atividades de leitura, artísticas, oficinas e muitas outras iniciativas através de 

diferentes meios de comunicação. O envolvimento das entidades museológicas e dos seus 

profissionais na atividade cultural seja local, regional, nacional ou internacional é essencial para 

manter estas instituições a par dos novos paradigmas museológicos e da sociedade, porque um 

museu não é só um banco de bens patrimoniais e culturais, mas um agente ativo socialmente e que 

tem mostrado ao longo das últimas décadas ser cada vez mais um agente de mudança social, 

económica, cultural e educacional e, também, ao nível do turismo. A estimulação da difusão do 

conhecimento é, também, o combustível dos museus e para tal percebeu-se que é necessário 

trabalhar em conjunto, criar parcerias, fomentar atividades culturais, integrar as diferentes faixas 

etárias, raças, culturas, limitações, estatutos sociais. 

 Em maio de 2015, a Comissão Europeia adotou uma estratégia para o mercado único digital, 

(Eurostat, 2020). Esta estratégia passa por 16 iniciativas, que abrangem três áreas:  
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✓ Promoção de melhor acesso em linha a bens e serviços em toda a Europa;  

✓ Conceção de um ambiente excelente para o desenvolvimento das redes e serviços 

digitais; 

✓ Garantia de que a economia e indústria europeias tiram o máximo partido da economia 

digital enquanto um motor potencial de crescimento. 

 As TIC abrangem uma grande mancha da população europeia, estando cada vez mais 

acessíveis, verificando-se a sua disponibilização em espaços públicos e maior facilidade de aquisição, 

em termos de custos. Em 2017, 55% dos agregados familiares na EU-28 passou a ter acesso à Internet, 

percentagem que ao longo dos anos foi crescendo e em 2018 cerca de 89% dos agregados familiares 

da EU-28 já tinham acesso à Internet. Esta facilidade no acesso à Internet é a evidência da promoção 

de uma sociedade baseada no conhecimento e informação, (Eurostat, 2020). 

Gráfico 9- O acesso à Internet de banda larga dos agregados familiares na EU entre 2008-2018 

 

Fonte: Eurostat, 2018. 

Há que evidenciar a descentralização do conhecimento e, por isso, importa avaliar a existência 

do acesso à Internet nas diferentes zonas e países. Em 2018, este acesso, por agregado familiar, 

verificava-se numa percentagem de 91% nas cidades e 89% nas vilas e subúrbios e 85% em zonas 

rurais, o que mostra que há uma grande difusão desta ferramenta comunicacional. Portugal foi um 

dos países que mostrou uma maior clivagem entre as zonas rurais e as cidades e vilas, mostrando um 

nível geral de acesso à Internet mais baixo que a média da EU-28. 
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Gráfico 10- O acesso à Internet por grau de urbanização, 2018. 

 

Fonte: Eurostat, 2018. 

 

No que concerne à utilização da Internet, em meados do ano 2018, cerca de 85% dos 

indivíduos da EU-28, com idades compreendidas entre os 16-74 anos, utilizavam a Internet. Registou-

se uma percentagem de 11% na população que não utilizava a Internet, um decréscimo acentuado 

relativamente aos períodos anteriores, (Eurostat, 2020).  

Gráfico 11- Frequência da utilização da Internet, 2018. 

 

 

Fonte: Eurostat, 2018. 
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 O acesso à Internet implica a existência de habilidades digitais básicas. O nível geral de 

habilidades digitais na EU-28, em 2017, foi menor nas áreas rurais, com cerca de 49% de adultos que 

possuíam habilidades básicas ou acima das básicas, 57% em adultos dos subúrbios e 63% dos adultos 

quem moram em cidades.  

 

Gráfico 12- Percentagem de pessoas com conhecimentos digitais na EU. 

 

 

Fonte, Eurostat, 2018. 

 

 A Agenda Digital para a Europa faz parte de uma das sete iniciativas emblemáticas ao abrigo 

da Estratégia Europa 2020 que visa um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo escolhendo a 

Comunicação enquanto uma estratégia com vista a uma economia digital florescente até ao ano 

2020, (Eurostat, 2020). Foram definidas políticas e ações destinadas a maximizar os benefícios da era 

digital para todos os setores da sociedade e da economia. Destacam-se sete domínios de atuação 

prioritários:  

1. Criação de um mercado único digital; 

2. Maior interoperabilidade; 

3. Reforço da confiança na Internet e da sua segurança; 

4. Acesso muito mais rápido à Internet; 

5. Maior investimento na Investigação e Desenvolvimento; 
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6. Melhoria da literacia digital, das qualificações e da inclusão digitais e  

7. Aplicação das Tecnologias da Informação e das Comunicações (TIC) para responder a 

determinados desafios na sociedade, como as alterações climáticas e o envelhecimento da 

população. 

 A comunicação através de plataformas digitais revela-se uma mais valia para as Redes de 

Museus e complementar com a comunicação presencial como um meio eficaz de manter uma 

proximidade entre os membros de uma rede “… é vantajoso porque permite chegar rapidamente aos 

membros e a outros públicos. Torna-se frágil quando os membros não são proativos e não contribuem 

para a circulação da informação. Por outro lado, o contacto presencial entre os membros deve ser 

sempre uma prioridade.” (Fauvrelle, 2020, informação oral) 

“… a comunicação assume-se na instituição museológica como uma função tão essencial como 

as funções de investigação e/ou de conservação.” (Santos, 2009) 

 O recurso ao uso das plataformas digitais permite aos museus que integram uma rede chegar 

a diferentes e variadíssimos públicos e utilizadores, mas não pode substituir o contacto presencial. É 

sobretudo um meio de alcançar um determinado objetivo, “…o contacto presencial entre os membros 

deve ser sempre uma prioridade.”, (Fauvrelle, 2020, informação verbal). Não se pode dissociar as 

fragilidades impostas pelo recurso ao digital e um trabalho adicional por parte da rede, como 

evidenciam as Técnicas Superiores entrevistadas, “… a oferta massiva de informação, a falta de 

verificação do conteúdo devido ao livre acesso e à instantaneidade da (des)informação. Chegamos a 

um maior público, mas sem controlo na mensagem que lhe chega (à semelhança da publicidade é 

certo). Por isso, a Rede de Museus tem uma responsabilidade acrescida na criação de conteúdos –

linguagem clara e acessível - e na disponibilização e partilha de informação – verdadeira. Ética, 

responsabilidade e bom senso deverão ser as palavras de ordem para todos os que utilizam as 

plataformas digitais.”. A utilização e gestão de plataformas digitais no domínio da comunicação de 

uma rede, nos dias de hoje, são indispensáveis, “Incontornáveis, hoje em dia é impossível sobreviver 

sem recorrer às plataformas digitais, algumas ou várias.”, (Camacho, 2020, informação verbal).   

Para que a comunicação seja eficaz têm de ser assegurados os meios suficientes, tal como 

canais de comunicação eficazes e profissionais aptos e com conhecimentos suficientes para assegurar 

que esta é feita com consciência digital, “It is necessary to build up what can be defined as “digital 

cultural awareness” and “digital confidence”. This means developing digital skills for the whole staff 
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of a museum, regardless of their role, from the most basic to the upper levels according to their specific 

functions and tasks.” (Homem, Remelgado & Medina, 2017), é preciso promover uma mudança 

mental e cultural de forma a tornar o digital uma parte integrante do pensamento dos profissionais 

de museus, tendo sempre a consciência de que as ferramentas digitais são um meio para atingir um 

fim.  

 No nosso dia-a-dia o digital tem a sua presença marcada, aumentando a relação dos cidadãos 

com as tecnologias que vão surgindo. Este é um tema que marca o mundo dos museus atualmente, 

a evolução das tecnologias, afeta a performance dos museus a par das alterações demográficas, 

incremento da mobilidade, retração das políticas pública e sustentabilidade, (Filipe & Camacho, 

2018). 

 Tal como refere Appadurai (2004), as novas tecnologias e meios de informação detêm um 

papel fundamental na formação dos indivíduos e das instituições, fornecem recursos essenciais para 

a construção identitária e a comunicação que é proporcionada permite ao indivíduo que se sinta 

integrado num projeto social em curso e através dos fluxos das redes de conexão. É natural que para 

que os museus se mantenham atuais tenham de sofrer adaptações. 

“A necessidade de adaptação dos museus atendendo às transformações societais, 

nomeadamente na relação com o mundo digital, é já um dos aspetos integrados em vários 

estudos com vista a moldar estratégias museológicas nacionais.” (Carvalho & Matos, 2019) 

 As ferramentas digitais13 e as novas tecnologias têm de ser vistas como meios para os museus 

alcançarem a sua missão e serem agentes ativos na sociedade. Tal como referem Figueira & Ramos 

(2014, p.125-126), um plano de comunicação dos museus deve ser estruturado segundo dois 

parâmetros: o serviço público (de natureza didática, pedagógica, cívica e cultural), e o serviço de 

natureza comercial (com a vertente de autofinanciamento amparado na comunicação e marketing). 

Qualquer que seja o projeto museológico, para que alcance o sucesso e notoriedade é necessário que 

seja gerado conhecimento a partir dos seus acervos e contexto. 

 A execução de um plano de comunicação é essencial para que o museu consiga chegar às 

pessoas, informar e valorizar o seu trabalho e o acervo,” Such ideas could include community, shared 

 
13 Ver Anexo E – O Projeto Mu.SA e o seu contributo para o desenvolvimento do projeto. 
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ownership and collective identity, and could be based on the use of marketing techniques to build 

brands that produce emotional identification and take credit for the public value that museums 

create.” (Janes & Sandell, 2007, p.4). Como abordado no Módulo 16- Analyse and synthetise 

information, da Especialização Mu.SA (2020),a informação que pretende transmitir-se deve ser bem 

sintetizada e selecionada para a escolha da tecnologia digital e o seu método a escolher de acordo 

com o conteúdo a utilizar, os objetivos e recursos disponíveis, “ On the other hand, analyse and 

synthesize information is also relevant when considering the digital challenges of today’s society.”, 

(Carvalho, 2019, in Mu.SA Specialization). A informação tem de ser selecionada de acordo com as 

necessidades e o público-alvo do museu, de uma forma atrativa e sintética e é necessário o museu 

refletir sobre essa informação produzida antes de a publicar, “analyze and synthetize information is 

part of a critical and creative thinking process, and, thus, is a useful ability towards a critical, creative 

and informed museum practice.” (Carvalho, 2019, in Mu.SA Specialization).  

Figura 9- Processo de Recolha de Dados. 

 

 Fonte: Autoria própria.  
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 A Internet tem de ser vista como uma aliada, pois é um meio que proporciona diversas 

vantagens como a inclusão digital permitindo uma aproximação aos públicos e à comunidade, 

enquanto uma ferramenta de estudo de públicos, visto que, alguns sites e plataformas como o 

Facebook ou o Instagram, disponibilizam ferramentas de análise de públicos, dando a oportunidade 

de o museu avaliar o impacto do seu site, ampliar a abrangência geográfica através de um site 

permitindo que o museu se desloque para qualquer parte do mundo a qualquer momento e atingindo 

uma diversidade de recursos e funcionalidades. 

 Para a criação de um plano é necessário haver um prévio estudo e conhecimento dos seus 

públicos, “Museums need to rely more heavily on marketing in this climate. Understanding audiences 

is an important part of museum marketing. Audiences are analysed using audience studies.” 

(Rentschler, 2004)    

 O exercício de recorrer a um plano de comunicação e investir nele é alcançar diferentes 

públicos para visitar o museu, transmitir a informação e criar um impacto a um leque diverso de 

pessoas, melhorando a capacidade do museu de dinamizar as suas atividades, iniciativas e 

exposições, “The idea of becoming virtual might not be a pleasant one for some museums, but this 

development is inevitable because of the increasing digitisation of cultural heritage and the demand 

to make collections more accessible.”(Schweibenz, 2004). 

Objetivos: 

✓ Analisar a informação produzida e difundida pelos Museus e a Rede; 

✓ Identificar as estratégias, ações e recursos utilizados no domínio da Comunicação; 

✓ Analisar o papel desempenhado pelas Novas Tecnologias na promoção e comunicação das 

Instituições Museológicas; 

✓ Conhecer os impactos dos diversos processos e meios de comunicação na mobilização dos 

públicos; 

✓ O perfil das audiências das Instituições Museológicas: características, necessidades e 

motivações: 

✓ Conhecimento em permanente construção com a diversidade de formatos de partilha de 

conhecimento; 

✓ Estímulo à participação e distribuição de conhecimento e informações; 

✓ Desenvolver um Plano Estratégico de Comunicação a aplicar em Instituições Museológicas; 
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✓ Avaliação do desempenho comunicacional dos museus. 

O sucesso de um plano de comunicação (e marketing) vai estar dependente de aspetos como 

a missão da rede, os seus objetivos, conteúdos produzidos e difundidos, a avaliação dos recursos 

disponíveis (humanos, tecnológicos, financeiros) e a avaliação dos resultados (financeiros e 

intangíveis).  

 No que concerne às TIC estas estão a mudar significativamente o modo como as pessoas e as 

instituições comunicam. Os museus marcam a sua presença com a criação de sites e o recurso a 

páginas do Facebook, Instagram e blogs, promovendo práticas participativas nestes ambientes 

virtuais. 

A presença na Internet da RMVNF é feita através: 

a) Rede Social Facebook 

A RMVNF tem uma página de Facebook para a divulgação online dos seus eventos e atividades. 

A gestão desta página é feita pela Rede de Museus com a orientação do Gabinete de Comunicação 

da CMVNF. Foram definidas estratégias e um plano de ação da página em que se produziram 

conteúdos e rubricas temáticas como, “1 mês, 1 museu”, em que a cada mês existem publicações 

semanais para cada museu; “Pensar museus”, uma rubrica semanal com assuntos na ordem do dia e 

“Genius loci”, para a recolha de testemunhos sobre os museus da rede.  

Segundo o Relatório de Atividades da RMVNF (2019), a 31 de dezembro de 2019 a página 

@rededemuseusdevilanovadefamalicao tinha 132 publicações e 2237 seguidores orgânicos e 

segundo as estatísticas geradas os seguidores são maioritariamente mulheres (51%) com faixas 

etárias entre 35-55 anos, mas não apresenta uma diferença significativa entre géneros e idades. 
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Figura 10- Estatísticas do Facebook “Os teus seguidores”, consultado a 25 de janeiro de 2020.  

 

Fonte: Relatório de Atividades da RMVNF (2020). 

 

b) Produtos Multimédia. 

 

A RMVNF, no ano 2019, produziu: 

→ Vídeo promocional em articulação com o Gabinete de Comunicação da CMVNF, com 

lançamento em maio no âmbito do Dia Internacional dos Museus,14 ; 

→ Vídeo, realizado no âmbito do projeto Ser Museu, que contribuiu para a valorização 

dos profissionais dos museus da RMVNF com a seleção de 100 palavras que 

completam a frase “Museu é um lugar de…”, com duas versões, uma com legendas em 

português e língua gestual portuguesa e outra com legendas em inglês e língua gestual 

internacional15,  

→ Curta-metragem “Adeus até ao meu regresso”, resultante do projeto “Marka...A Tua 

Identidade”16,  

c) Ações de Promoção. 

 

 A RMVNF participa em ações de promoção, visando dar a conhecer as suas unidades 

museológicas e a preservação do património Famalicence. Estas ações são exploradas com 

diversos eventos, como encontros, debates e a cooperação em projetos que proporcionam a 

interação de públicos com a rede e uma maior captação de futuros visitantes.  

 
14 (Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=M6iqFIp6EWk ) ; 
15 (Retrieved from: PT: https://www.youtube.com/watch?v=HZB5a2CZr-4&feature=youtu.be ; EN: 
https://www.youtube.com/watch?v=vH7wpzv_Wws&feature=youtu.be.) 
16 (Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=7vqLy9Xcg2g ) 
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 Ao nível da análise dos eventos produzidos no ano 2019, destaca-se a seguinte tabela: 

 

Tabela 19- Número de atividades realizadas em 2019 e os participantes/ utilizadores. 

2019 

 Atividade Nº de atividades 
produzidas 

Nº utilizadores 

Estudo e 
Investigação 

IV Encontro da RMVNF 1 137 

Debates Acesso Cultura 4 87 

Cooperação Científica 17 8231 

 23 8455 

Interpretação e 
Exposição 

Exposições 3 1468 

 3 1468 

Educação 

Projeto “Famalicão para o Mundo” 4 220 

Projeto “Viagens pelo Património: À 
Descoberta” 

140 3202 

Projeto Marka… a tua identidade 
“Brasileiro de torna-viagem” 

42 710 

Atividade “Viaja Connosco” – Dia da 
Criança 

1 2200 

Atividade “Descubra uMseu: Rede de 
Museus de Vila Nova de Famalicão” - 
Festa Outono Serralves 

1 5800 

 188 12132 

Efeméride 

Dia Internacional dos Museus e 
Noite Europeia dos Museus 

89 5061 

 89 5061 

 TOTAL 303 27116 
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Os encontros da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão iniciaram-se em 2016 e desde aí 

repetem-se anualmente enquanto um instrumento de comunicação, partilha de ideias e opiniões 

para a dinamização da rede e a sua evolução. Esta é uma aposta de enorme importância no trabalho 

em rede, é um meio de envolver toda a composição da rede e cada um dos seus núcleos num espaço 

de discussão, de participação ativa, deteção de problemas e na procura de soluções enquanto equipa.  

d) Portal do Município 

 Um portal17 do município que permite ao público obter informações e conhecimento da 

RMVNF. 

e) Wikipédia 

 A Rede de Museus marca presença na Wikipédia com uma página dedicada a si. É apresentado 

um resumo da sua história, refere e caracteriza sumariamente a localização geográfica em que se 

insere, e disponibiliza alguns links que nos remetem para os sites das unidades museológicas bem 

como algumas referências para o seu melhor entendimento.  

f) Famalicão ID 

 O Famalicão ID18 é um projeto do Município de Vila Nova de Famalicão em parceria com a 

empresa Sistemas do Futuro- Multimédia, Gestão e Arte, Lda., criada para dar acesso à informação 

de uma forma simples e acessível. 

 Na composição da RMVNF, existem museus com presença online, desde o recurso a um site, 

blogues, páginas de Facebook e Instagram e museus sem qualquer presença na Internet. 

  A integração de novas tecnologias nos espaços museológicos tem de apontar para soluções 

que respeitem a arquitetura dos espaços e edifícios, não comprometam a sua segurança nem a dos 

visitantes. 

 

 
17 Portal do Município, disponível em: https://www.cm-vnfamalicao.pt/apresentacao-rede-museus. 
18 Famalicão ID, disponível em: http://famalicaoid.org/inweb/ficha.aspx?ns=205000&id=34.  

http://famalicaoid.org/inweb/ficha.aspx?ns=205000&id=34
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Tabela 20- A Presença online dos museus da RMVNF. 

Unidade Museológica 

Recursos 

Digitais 

(na 

exposição 

permanente) 

Presença Online 

Site Próprio 

Redes Sociais 

Facebook Instagram 

Outras (Twitter, 

Youtube, 

Wikipédia, 

ISSUU,…) 

Casa de Camilo- Museu. 

Centro de  

estudos 

Não Sim Sim Não Sim 

Museu Bernardino 

Machado 

Não Sim Sim Não Sim 

Museu da Guerra 

Colonial 

Não Não Não Não Não 

Casa Museu Soledade 

Malvar 

Não Não Não Não Não 

Museu da Indústria 

Têxtil da Bacia do Ave 

Não Sim Sim   

Museu da Fundação 

Cupertino de Miranda – 

Centro Português do 

Surrealismo 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Museu do 

Automóvel de 

Vila Nova de Famalicão 

Não Não Sim Não Sim 

Museu Nacional 

Ferroviário – Núcleo de 

Lousado 

Não Sim Sim Sim Sim 

Museu de Arte Sacra da 
Capela da Lapa 
 

Não Não Não Não Não 

Museu Cívico 
e Religioso 
de Mouquim 
 

Não Não Não Não Não 

Museu de Cerâmica 

Artística da Fundação 

Castro Alves 

Sim Sim Sim Não Sim 

Museu da Confraria de 

Nossa Senhora do 

Carmo de Lemenhe 

Sim Não Não Não Não 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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4.1.1 Proposta de criação de um portal para a rede 
 

 O site é uma ferramenta essencial a qualquer instituição. A RMVNF não possui um site próprio, 

está incluída no site da CMVNF e do Famalicão ID. Alguns dos museus já têm uma forte presença 

online, mas outros não. Há museus que não têm recursos humanos ou capacidade, por parte dos seus 

profissionais, para poder apostar numa presença digital.  

Em termos gerais, a presença de um museu online constitui um veículo de informação, 

estimulando uma relação entre o museu e os públicos e sendo uma ferramenta pedagógica a par dos 

dias de hoje, ’build a digital extension of the museum on the Internet, a museum without walls” 

(Schweibenz, 2004). Este espaço online, permitirá aos museus uma interface comunicacional entre si 

e entre a rede e os utilizadores. O desenvolvimento de um espaço colaborativo online, que permita 

aos museus a sua participação individual em questionários de autodiagnóstico, inquéritos sobre o 

funcionamento da rede e a partilha de ideias entre si irá permitir um melhor autoconhecimento das 

suas instituições face ao panorama museológico da Rede e a formulação de críticas construtivas e 

ativas que fomentem o apoio entre as diferentes unidades. 

É importante haver um site para a rede dada a sua importância enquanto uma plataforma de 

trabalho em rede, respondendo à missão da rede e que se traduza num portal de acesso a 

informações externas e internas de acordo com o nível de acesso.  

Os conteúdos devem ser ajustados de acordo comas estratégias adotadas pela Rede, daí a 

ideia de um portal fazer mais sentido do que um site. Um portal de acesso que distingue a informação 

interna, para todos os colaboradores da rede, da externa de acordo com os diferentes perfis, o 

público do privado, o património material do imaterial, enquanto um ponto de acesso único para 

pesquisa e recolha de informação dos museus e da rede. 

 O portal da rede deve ser rápido, funcional, intuitivo, responsivo, acessível (desde a linguagem 

usada aos ícones) e acima de tudo útil, proporcionando boas experiências, tanto aos profissionais dos 

museus e colaboradores como ao público em geral, e simultaneamente educativas e lúdicas. É 

necessário haver uma periódica manutenção dos seus conteúdos, tal como o marketing de 

conteúdos, o qual é uma técnica para cativar os públicos, criando conteúdos uteis, interessantes e 

educativos. 
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Portal para a RMVNF 

Objetivos: 

 

→ Disponibilização de informações e conhecimento; 

→ Abordagens lúdicas, interativas e participativas; 

→ Divulgação das suas atividades; 

→ Instrumento de comunicação com os media; 

→ Criação de notícias; 

→ Experiências online interativas; 

→ Construção de comunidades (partilha de interesses);  

→ Cumprimento da missão; 

→ Extensão da rede e os seus museus pela Internet; 

→ Divulgação e acesso às coleções através da hiperligação para cada um dos canais das 

unidades museológicas e Famalicão ID. 

Áreas: 

• História da rede; 

• Contextualização das diferentes coleções; 

• Atividades; 

• Exposições; 

• Investigação; 

• Educação; 

• Contatos; 

• Imprensa.  

• Agenda 

Benefícios: 

→ Divulgação da rede e os seus museus e coleções; 

→ Maior acessibilidade a diferentes segmentos de públicos; 

→ Dinamização da rede sem limites geográficos.  

Ações: 

✓ Gestão e atualização intensiva dos conteúdos; 
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✓ Estimulação dos utilizadores através dos recursos digitais 

✓ Capacitação/formação dos recursos humanos; 

✓ Atualização dos recursos tecnológicos; 

✓ Angariação de recursos financeiros; 

✓ Avaliação do desempenho. 

✓ Integração com as redes sociais 

Orçamento: 

→ Contratação de recursos humanos especializados na área digital; 

→ Domínio e alojamento; 

→ Registo da marca RMVNF; 

→ Designer digital (desenvolvimento de conteúdos gráficos). 

 

 O objetivo é juntar numa só plataforma todo o universo da RMVNF. No caso dos museus que 

já possuem sites, pode haver uma sistematização das suas informações mais importantes e 

hiperligações aos respetivos sites de forma a evitar a replicação das informações, potenciando, desta 

forma, todos os recursos online de cada uma das unidades museológicas.  

 Este é um exemplo da partilha de recursos que uma rede poderá proporcionar aos museus 

que carecem de meios para estarem presentes no mundo digital, fazendo-o em conjunto com os seus 

museus parceiros, como o que já é feito no Portal do Município. 

 

4.1.2. Proposta de um Roteiro da RMVNF e de aplicação móvel com QR code  
 

 É essencial apostar numa nova forma de dar a conhecer a cultura famalicense, criando uma 

experiência em rede associe cultura ao turismo e produtos que proporcionem ao turista/visitante 

novas formas de vivenciar os museus, como por exemplo um roteiro atrativo que aposte no uso da 

tecnologia, “engajando” os mais jovens.  

          O objetivo deste roteiro é que integre os doze museus da Rede e os una através de a uma 

aplicação móvel com um descodificador QR code, tecnologia que nos dias de hoje se tornou 
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recorrente e com a qual grande parte das pessoas já está familiarizada, tornando o seu uso de fácil 

adaptação.  

 A app será desenhada para softwares Android e IOS, permitindo ao visitante/turista que após 

o download gratuito desta aplicação possa seguir o roteiro, obtendo caminhos pedonais, acessos de 

carro ou transportes públicos, para além de toda a informação de cada uma das unidades 

museológicas, disponível em diferentes línguas, como inglês, francês e espanhol, as línguas mais 

frequentes no nosso país ao nível turístico e apostando em tecnologias como audioguias que possam 

ser disponibilizados para pessoas com deficiência visual. 

 

 Figura 11 - O Roteiro com as suas diversas opções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 Fonte: Autoria própria 

 Ao entrar num dos museus esta App permite a identificação das coleções (possíveis de serem 

catalogadas digitalmente e visitáveis/ expostas) com a leitura de QR code19 (Quick Response Code), 

 
19 Um Código QR é um código de barras bidimensional que pode ser identificado com recurso a um smartphone e estar 
disposto tanto na horizontal como na vertical. Este código é automaticamente convertido em texto, endereço URI, 
número de telefone, uma localização georreferenciada, e-mail, ou qualquer outro conteúdo que se pretenda. 
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que estão dispostos na entrada do edifício, em cada um dos objetos do museus e nas diferentes salas, 

dando a oportunidade do visitante ser autónomo na sua visita, poder ter acesso a conteúdo na sua 

língua de origem, conteúdos multimédia e demorar o tempo que pretender para poder ler, observar 

e explorar as coleções,  

“A crescente era da “digitalização” coloca-nos um desafio ao nível da inclusão das novas 

tecnologias nos museus, da adaptação dos conteúdos existentes e da criação de novos 

conteúdos que possam ser transportados à distância de um “dispositivo móvel”, (Figueira & 

Ramos, 2014, p.219-220). 

 Cada indivíduo tem a sua maneira de apreciar as coleções dos museus e os seus espaços, esta 

é uma solução que permite, ao visitante, gerir o seu tempo, as suas prioridades e explorar as coleções 

que mais o atraem de forma autónoma. 

Figura 12- A utilização da aplicação móvel com leitor Código QR e as suas extensões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Este método já é utilizado por museus internacionais e torna-se cada vez mais interessante e 

vantajoso. O Powerhouse Museum, Austrália, adotou a criação, o desenvolvimento e a 

disponibilização de uma aplicação gratuita e acessível aos dispositivos móveis dos visitantes, com um 

descodificador de Códigos QR para apoiar a sua exposição com informações e conteúdos multimédia 

Fonte: Autoria própria 
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sobre as obras e os seus artistas. O Amsterdam Museum, utiliza os Códigos QR em folhetos que são 

disponibilizados em diferentes idiomas e os códigos são móveis e andam nas mãos dos visitantes. Nas 

diversas salas estão instalados scanners de leitura de Códigos QR onde pode ser feita a sua 

descodificação e deste modo, aceder aos conteúdos disponibilizados pelo museu. A Fundació Joan 

Miró, por exemplo, utiliza os Códigos QR para reproduzir conteúdos codificados por hiperligações, 

que levam o visitante às páginas Web da Wikipédia, o QRpédia. 

 Também podemos incluir a criação de uma interface tecnológica que permite aos dispositivos 

ancorar informações, dados, imagens e conteúdos diversos numa “parede de recolha”, que pode ser 

acedida mais tarde e permitir a criação de uma lista de favoritos. Esta interface permite ao visitante 

que mesmo após a sua visita ao museu possa continuar a explorá-lo livremente fora do espaço 

museológico. É criada uma oferta digital de conteúdo que atende e se molda às necessidades e 

interesses de cada um dos visitantes e utilizadores. 

 Sem descurar a importância do atual uso das redes sociais, é essencial criar ligações ao 

Facebook e Instagram, por exemplo duas das plataformas mais usadas, para a partilha das visitas e 

dos pontos que os turistas mais gostaram ao percorrer o roteiro com a app permitindo a partilha de 

alguns conteúdos, fotografias, estados, emoções e opiniões. 

 Esta é uma estratégia de dinamização da Rede que vai permitir dar acesso a visitantes/turistas 

de diferentes culturas, zonas geográficas e línguas sem quaisquer restrições. O desenvolvimento 

desta ideia, transforma os visitantes em criadores e distribuidores de conteúdos dos museus. 

 Os visitantes podem desfrutar do museu de ambos os lados, fisicamente e virtualmente. Esta 

solução tecnológica é uma forma de estimular o lado criativo das pessoas, algo que passa a ser 

possível neste contexto e não num museu tradicional. 
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Roteiro e aplicação móvel com leitura de QR code 

Objetivos: 

→ Dinamização da cidade de Vila Nova de Famalicão e da RMVNF no panorama museológico 

e turístico; 

→ Abordagens lúdicas, interativas e participativas; 

→ Atração de novos visitantes; 

→ Criação de uma experiência única e atrativa; 

→ Possibilitação dos visitantes explorarem o museu e os seus conteúdos, após a experiência; 

→ Aumento da interação dos museus com a rede e vice-versa. 

→ Construção de comunidades (partilha de interesses);  

→ Cumprimento da missão; 

→ Extensão da rede e os seus museus pela Internet; 

→ Divulgação e acesso às coleções. 

 

Potenciação da ação estratégica: 

→ Divulgação da rede e os seus museus e coleções; 

→ Aumento dos visitantes, da divulgação da RMVNF e da cidade; 

→ Facilidade de acesso; 

→ Dinamização da rede sem limites geográficos ou linguísticos.  

 

Ações: 

✓ Atualização intensiva dos conteúdos; 

✓ Manutenção dos equipamentos tecnológicos; 

✓ Capacitação/formação dos recursos humanos; 

✓ Parceria com o turismo de Vila Nova de Famalicão; 

✓ Angariação de recursos financeiros; 

✓ Avaliação do desempenho. 
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Orçamento: 

→ Contratação de recursos humanos especializados na área digital (no contexto museológico) 

e uma empresa de equipamentos tecnológicos para a produção dos QR code; 

→ Designer digital (desenvolvimento de conteúdos gráficos) + gestor de conteúdos para a 

manutenção; 

→ Formação ao nível dos profissionais de museus e da área do turismo. 

 

 

 Neste contexto, a criação de um roteiro que integra o uso de tecnologias já conhecidas, mas 

ainda pouco exploradas no nosso país, é uma aposta que trará uma grande vantagem para a RMVNF. 

É uma forma de dinamizar sustentavelmente a rede, cada um dos seus núcleos em paralelo com a 

cidade de Famalicão e o seu turismo cultural. Também o desenvolvimento do site é uma aposta 

vantajosa, podendo agregar todos os museus numa só plataforma, facilitando o acesso a um grande 

número de utilizadores de forma eficaz e promovendo um aculturamento digital.  Apostar num 

desenvolvimento dos museus com recurso a tecnologia para criar uma especificação de software com 

a compreensão dos equipamentos que seriam usados e o suporte técnico necessário, resultando 

numa combinação de hardware e software que se junta de forma sustentável. É notório que ao 

implementarmos soluções interativas num espaço museológico, estamos a modificar a relação entre 

o visitante e o museu e entre o museu e a rede. É importante manter a visita física aos museus, por 

isso a integração de tecnologias atrativas é uma forma de cativar e atrair os visitantes 

 

4.2 Impacto da Transformação Digital da RMVNF no turismo local  
 

O turismo é uma das maiores fontes económicas e de dinamização de fluxos humanos e 

culturais dos países. Vila Nova de Famalicão tem um posicionamento estratégico no território do 

norte de Portugal. Sendo um dos principais centros culturais, comerciais e industriais do país, é 

servido por uma moderna rede de acessos e acolhe as sedes de grandes empresas dos setores da 

indústria têxtil, automóvel, agroalimentar e metalomecânica, considerando-se a terceira maior 

economia industrial do país. Os tipos de turismo identificados no concelho de Vila Nova de  Famalicão 

passam pelo turismo de eventos, cultural e rural, (CMVNF, 2010). 
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Com uma oferta cultural multifacetada, uma vasta gastronomia, enoturismo e património, 

Famalicão, como vulgarmente é designado, torna-se um ponto turístico acessível e apelativo 

A herança patrimonial é o foco deste concelho, havendo uma grande preocupação na sua 

preservação e valorização com a integração em qualquer itinerário turístico, “…uma das grandes 

preocupações do município é a preservação da identidade do concelho, e a consequente defesa do 

património natural e histórico-cultural.”, (CMVNF, 2010). 

Tal como é dito pela OMT (2020), o aumento do turismo no concelho de forma sustentada, 

poderá ser benéfico em relação ao aumento das receitas, à divulgação e partilha racional do 

património natural e arquitetónico, ao reforço económico, fixação da população no município, 

aumento da aculturação, valorização dos costumes, da história, da arte, do folclore, do artesanato e 

todo o seu património e à promoção da Identidade e Memória locais. É de realçar que deve haver 

uma consciência turística e um uso sustentável de todos os recursos concelhios em prol da 

dinamização turística enquanto uma prática sustentável. 

O impacto não é somente ao nível do turismo. Não podemos esquecer o ponto fulcral do papel 

da RMVNF, enquanto uma Rede que visa melhorar, qualificar e estimular os museus locais. Estas 

propostas têm exatamente o mesmo intuito. A museologia está em constante evolução, os museus, 

por sua vez, têm de a acompanhar. O recurso ao uso destas tecnologias e soluções é uma nova forma 

de trabalhar a cultura museológica, de levar as coleções a novos públicos de uma forma muito mais 

atrativa e que irá, certamente, captar a atenção, não só, no mundo da museologia como fora desse 

núcleo. Cada vez mais é preciso apostar em soluções que sejam cativantes e que estejam a par dos 

novos paradigmas da sociedade, uma necessidade que foi sentida de uma forma mais flagrante 

durante a recente crise pandémica que vivemos atualmente. 

Esta aposta digital é uma porta para a dinamização da RMVNF não só a nível local, como 

regional e até nacional. A criação do roteiro com recurso ao uso de plataformas digitais e QR code é 

uma ideia que proporciona uma experiência dinâmica no panorama museológico nacional.  

 Ao nível orçamental, existe a necessidade de um investimento, que pode surgir a partir da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão ou outras entidades e através de parcerias e patrocínios 

da RMVNF. A aposta digital tem de se focar em produtos com preços reduzidos e de acesso livre, na 

aposta da qualidade de serviços, realçando a identidade da rede. 
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Após a implementação destas propostas digitais é indispensável existir um acompanhamento 

e monitorização do seu desempenho. Esta monitorização e avaliação irá permitir detetar falhas 

existentes no plano de ação, ou pontos que precisem de ser ajustados para que o seu desempenho 

seja melhorado.  

 As duas propostas apresentadas exigem uma manutenção, no caso do roteiro, tem de haver 

uma manutenção dos equipamentos regular, ao nível técnico e de atualização de informação, tal 

como a atualização da aplicação e todo o seu software, o que requer a presença de um responsável 

que se ocupe dessas atividades sempre que necessário. O mesmo aplica-se ao site, o qual necessita 

de uma constante atualização de conteúdos e de alguém que esteja encarregue da mesma. A Rede 

não pode atuar sozinha, tem de haver uma articulação e cooperação com especialistas e técnicos de 

diferentes áreas para que toda a estrutura funcione. A sua ação necessita das parcerias formais e 

informais, bem como de um modelo de gestão que, tal como enunciado no – Capítulo III - permita a 

rapidez e flexibilidade para encontrar as parcerias e apoios, bem como implementar as respostas às 

rápidas mudanças no contexto da globalização. 

 

Considerações finais 

 

Com esta reflexão, análise e contributos não deixam de surgir novas questões sobre a procura 

de soluções para as barreiras existentes no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a Rede 

de Museus de Vila Nova de Famalicão.  

Ao longo deste projeto, a inexistência de informação sistematizada sobre as redes 

museológicas existentes em Portugal e a falta de informação disponibilizada online pelas redes 

dificultou um mapeamento mais detalhado. Torna-se, pois, necessário um maior investimento nesta 

matéria que possa resultar num importante contributo para o conhecimento do panorama 

museológico em Portugal. Consideramos que, pela dificuldade em obter informação, não foi possível 

conhecer esta realidade em detalhe, deixando muito por explorar. Tal não diminui a relevância do 

que foi feito em condições muito peculiares.  
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Os dados apresentados consistiram num conjunto de informações obtidas por diversas fontes 

dentro do panorama museológico português. Na aplicação dos inquéritos por questionário foi 

evidente a dificuldade na obtenção de respostas. Só 63 dos 156 museus da RPM responderam 

prontamente aos inquéritos. A questão que se nos coloca é se tal decorrerá da necessidade de uma 

maior sensibilização por parte dos museus para a participação na investigação académica. Na nossa 

perspetiva esta é essencial para o desenvolvimento de qualquer área, incluindo a nível 

aplicado/profissional, pretendendo-se, neste caso, que contribua para o conhecimento e prática 

neste domínio, devendo-se reforçar junto das instituições culturais a importância do seu contributo, 

enquanto agentes culturais ativos, na participação em qualquer estudo académico.  

Verifica-se que muitos dos inquiridos desconhecem a existência de outras redes, para além 

daquelas que integram, o que evidencia debilidades de comunicação entre os museus e os seus 

profissionais. As próprias redes que foram inquiridas não mostraram muito conhecimento sobre 

outras redes de museus e sentimos que existe muito pouca divulgação deste tema e de informação 

por parte das redes de museus existentes. 

Durante as pesquisas realizadas sobre as redes de museus pudemos observar que existem 

redes com pouca informação disponibilizada digitalmente, sendo difícil ter acesso a informações 

básicas como a data de criação, a sua estrutura, a sua organização e, até, administração e tutela.  

Em Portugal, identificam-se em vários concelhos redes - designadas redes de museus - mas 

que na verdade não funcionam como tal. O intuito de uma rede não é a congregação de um conjunto 

de museus que, por exemplo, partilham a mesma região ou espaço geográfico delimitado por um 

concelho, mas sim um conjunto de objetivos que visam melhorar o papel de cada um dos museus 

reunindo todas as suas valências, capacidades, partilhando recursos, cooperando entre si se forma a 

criar novas competências, capacitar melhores profissionais e uma maior relação com as suas 

comunidades.  

Daqui surge um questionamento: as redes que vão sendo formadas têm como objetivo 

constituir uma marca/um merchandising? Tal como se destacou ao longo deste projeto, as 

instituições culturais devem criar parcerias e trabalhar em conjunto com outras instituições, não 

obrigatoriamente culturais, mas hoteleiras, de restauração, turísticas, entre outras. A sinergia não 

tem de existir apenas dentro de uma rede de museus, mas fora dela, ao levar o trabalho em rede para 

o exterior, recorrendo aos seus parceiros como forma de dinamizar e atingir de forma sustentável e 
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eficaz os seus objetivos e a sua missão. Existem alguns exemplos nacionais bem conseguidos, 

nomeadamente a Rede de Museus e Coleções Visitáveis dos Açores, e que podem funcionar como 

referência para a construção de uma evidência digital da RMVNF. 

 Será uma “moda”, a criação de redes municipais que visam apenas atrair públicos e visitantes, 

não ocorrendo a preocupação com a melhoria dos serviços dos seus museus nem com o aumento de 

qualificação dos seus profissionais? É o caso de algumas redes que apenas são criadas, como por 

exemplo, com o propósito de criar um bilhete de visita único a um conjunto de instituições 

(museus/monumentos) dentro de uma localidade. Redes que foram criadas como um instrumento 

facilitador de acesso aos museus locais e apenas como uma estratégica de acessibilidade turística, 

formando uma marca que atua turisticamente, mas que não faz jus ao conceito de rede. Há redes 

que unem diversos núcleos museológicos visando melhorar a sua comunicação interna e externa. 

Estas são, na nossa perspetiva, estruturas ainda com muito trabalho por explorar, em construção e 

que devem repensar o papel e o objetivo da criação da rede. 

Não foi possível chegar a todas as redes de museus existentes no território português. Há 

redes com uma estrutura informal, e que apostam na sua divulgação. Por exemplo, a Rede de Museus 

do Algarve. A falta de comunicação e divulgação não decorre, necessariamente, do facto de estarmos 

perante uma organização formal ou informal, mas sim de uma ausência de estratégia por parte das 

Redes.  

Após o estudo efetuado sobre as redes de museus nacionais surgiram questões, como o 

porquê de haver redes que seguem uma organização formal e se consideram informais? No caso dos 

municípios, a formação de redes remete para uma estrutura formal, com uma base legal, existe uma 

definição, organização, missão, existem regulamentações internas, mas não existe um documento de 

caráter legal que realmente formalize essa estrutura. Normalmente estas redes têm e partilham a 

Carta de Princípios. Esta carta é um compromisso ético, não obriga a que uma rede seja formal, 

apenas constitui a sua organização, para que a rede seja formal tem de existir a constituição de 

documentos legais que comprovem a sua verdadeira estruturação e atuação enquanto um meio legal 

de ação museológica. É um documento que define a missão e os princípios orientadores da Rede. 

Permanece uma questão, será que existe uma confusão em perceber ou se simplesmente existe um 

desconhecimento desta definição?  
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As organizações têm uma visível dificuldade em definir-se, não sabendo as implicações que 

tem a constituição de uma rede e a integração na mesma. Talvez seja necessário apostar numa maior 

sensibilização sobre este assunto e redefinir os objetivos das redes de museus em Portugal. As 

próprias redes não estão muito conscientes sobre a informação que produzem nem os museus que 

dela fazem parte, é necessário apostar numa maior presença nas redes sociais e na Internet, numa 

maior disponibilização de informação sobre as redes e uma maior transparência destas organizações 

para com os seus utilizadores.  

 Tendo como foco a RMVNF, pensamos que é essencial investir no desenvolvimento da 

comunicação/marketing/plataformas digitais da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão.  

 O objetivo cerne deste trabalho foi contribuir com um plano para uma perspetiva futura a par 

de todo o trabalho que está a ser desenvolvido e feito pela equipa nuclear da RMVNF, com 

estratégias, ideias, propostas que contribuam para todas as modificações que decorrem na criação 

do plano estratégico da Rede.  

 Um Plano de transformação digital é um instrumento que surge num contexto muito 

importante e deverá ser destacado. Dado todo o estudo ocorrido desde então, e o panorama mundial 

em que vivemos devido à pandemia do Covid-19, as plataformas digitais e a comunicação digital 

tornaram-se o maior aliado do homem e de qualquer instituição cultural. Numa fase em que 

precisamos manter o distanciamento social e evitar o contacto humano é a altura ideal para apostar 

em soluções digitais que prepararem qualquer museu para uma nova conceção de vida que daqui 

resultará. A criação de produtos multimédia tem de se focar na acessibilidade, há a necessidade da 

existência de um site pela agregação de informação num único sítio, mas um portal é o que faz mais 

sentido. A criação de uma identidade para a RMVNF que vai permitir à mesma que comunique para 

fora, com o público em geral e específico e que se traduz no portal e no roteiro, enquanto produto 

da rede e em rede. 

 A ideia do roteiro com recurso ao uso de uma aplicação móvel e em que o contacto é feito 

através da leitura de QR code, surge exatamente deste contexto como uma aposta que irá diferenciar 

a RMVNF, inovando e potenciando outras boas práticas e realidades. Existe a necessidade de expandir 

os horizontes dos museus e do trabalho em rede, de permitir ao visitante uma experiência única, 

diferente e que possa ser vivida além do local físico. Sem descurar a importância de apostar na criação 

de um portal para a RMVNF que integre os seus 12 museus. Conforme os objetivos de cada uma das 
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redes de museus, as plataformas digitais a usar têm de ser bem pensadas e adaptadas à sua realidade, 

objetivos e dimensão. O caso de Vila Nova de Famalicão tem o esforço de criar uma oferta de visita 

dos espaços, mas que beneficia as instituições, os seus recursos e visitantes, “Fidelizar os 

consumidores de “cultura” através da criação de novos fatores de atratividade para os museus e 

permutar o “cliente passivo” que visita o museu por um consumidor ativo e participativo da vida e 

história do mesmo são cada vez mais fatores de diferenciação e de posicionamento do espaço 

museológico.” (Figueira & Ramos, 2014, p.219-220). 

 Foram desenvolvidas estratégias articuladas entre todos os membros da RMVNF, e com base 

em suportes digitais, nomeadamente um portal e outra proposta de desenvolvimento de um roteiro 

turístico com recurso ao uso de uma aplicação móvel e a leitura de QR code. Uma proposta que apesar 

de poder estar condicionada pela tutela da RMVNF e a sua condicionada autonomia, fatores 

económicos e de cariz burocrático é uma aposta que está a par das tendências de uma nova década 

em que o digital e a tecnologia se mostram indispensáveis para o crescimento de qualquer museu e 

a cultura museológica de qualquer localidade. O facto de nos referirmos a uma rede concelhia é 

desafiador, mas é aqui que se destaca a importância de mostrar que o desenvolvimento e 

dinamização de soluções digitais pode ser uma grande vantagem ao nível do turismo da cidade/local, 

aproximando duas realidades, como a cultura e o turismo que ao cooperarem levam o trabalho da 

rede a uma nova etapa. 

O desenvolvimento de uma linha de merchandising específica, em articulação com outras de 

carácter mais individual, associada a cada uma das instituições museológicas também pode ser 

interessante, mas aí estamos a falar de um instrumento de comunicação que pode complementar o 

digital.  

Ao longo do desenvolvimento deste projeto surgiu a ideia da criação e registo da marca 

nominativa, Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, a qual pareceu uma ideia incontornável para 

levar esta rede a um novo patamar com a criação de um DNA desta rede de museus e uma referência. 

O registo de uma marca é fundamental para transmitir credibilidade nos seus serviços e valorizar todo 

o investimento feito, seja financeiro como intelectual. Com a adoção de uma nova postura do 

trabalho em rede é necessário destacá-la perante as demais existentes e distingui-la.  

O nosso principal objetivo foi poder contribuir para a evolução da RMVNF. A criação de 

soluções digitais que melhorem o serviço e o papel dos museus é a principal aposta para este começo 
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de uma nova década marcada por uma situação pandémica que leva todas as organizações a repensar 

no seu modo de interagir com a sociedade. 

Trabalhar em conjunto valoriza o património e a sua preservação. 
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Anexo A 

 

Inquérito por Questionário – Software Survey Monkey online (transcrição) 

 

Identificação de Redes de Museus existentes em Portugal 

Projeto de Mestrado em Museologia MMUS_FLUP 

 

1. Identificação do Museu  

-Texto 

2. Tutela  

-Administração central 

-Administração local 

-Privado 

-Outra 

3. Pertence a alguma Rede de Museus?   

-Sim 

-Não 

4. Rede(s) de Museus a que pertence 

-Designação 

-Formal/Informal 

-Ano de adesão 

5. Quais os aspetos mais positivos enquanto membro da(s) Rede(s) no que diz respeito à área 

da comunicação e gestão de plataformas digitais? 

-Aumento do número de visitantes 

-Diversificação do público-alvo 

-Formação e qualificação dos profissionais do museu 

- Articulação e cooperação 

- Descentralização de recursos 

-Divulgação de bens culturais e iniciativas 

-Proximidade com a comunidade 
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-Abrangência geográfica 

-Inclusão digital 

6. O que mudaria no funcionamento da(s) Rede(s)?  

-Maior comunicação e cooperação entre as diversas entidades 

-Maior proximidade entre museu e a rede 

-Mais benefícios financeiros 

-Maior promoção do rigor e boas práticas museológicas 

-Maior agregação e partilha de informação 

-Maior difusão da informação 

-Maior interoperabilidade dos sistemas entre os membros da rede 

-Outro, especifique 

7. Onde é possível aceder a informação sobre a(s) Rede(s) que integra? 

-Texto 

8. Tem conhecimento de outras Redes de Museus em Portugal?  

-Sim 

-Não 

Se sim, quais? 
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E-mail enviado aos museus da RPM 

 

Exmo/a. Sr. Diretor do Museu  

Bom dia, 

 

Sou estudante do 2ºano do Mestrado em Museologia na Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto (FLUP) e encontro-me, também, a fazer o Curso de Especialização do Projeto Mu.SA - Mu.SA 

Specialization Course, MUseum Sector Alliance (www.project-musa.eu) - com o perfil de Digital 

Strategy Manager.  

Para o meu Mestrado estou a desenvolver o - “Projeto de Transformação Digital para a Rede de 

Museus de vila Nova de Famalicão” – sob a orientação da Professora Doutora Maria Manuela Pinto e 

Doutora Patrícia Remelgado e com a supervisão local da Drª Mariana Jacob. 

Neste Projeto, pretendo ter como base um mapeamento das Redes de Museus em Portugal, 

cronologias, modelos, estruturas e estratégias de comunicação, partindo do universo dos Museus da 

RPM e redes em que participam. 

Venho, assim, por este meio pedir o vosso apoio como respondentes e também na divulgação do 

mesmo junto dos membros das redes a que pertencem. Trata-se de um inquérito online, com 8 

perguntas e só será validado após se carregar no botão “Concluído”. Deixo aqui o link e QR CODE de 

acesso ao questionário online: 

LINK : https://pt.surveymonkey.com/r/BWJYCJ3 

QR code: 

  

Muito obrigada pela atenção! 

Os melhores cumprimentos, 

http://www.project-musa.eu/
https://pt.surveymonkey.com/r/BWJYCJ3


 
 

Anexo B  

Timeline – A evolução das Redes de Museus 

Figura 13- Timeline evolução das Redes de Museus, segundo o levantamento feito ao longo deste trabalho. 

 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Anexo C  

Cronograma de Projeto – Plano de Transformação Digital para a Rede de Museus de Vila Nova de 
Famalicão 

 O desenvolvimento desta dissertação de projeto decorreu desde setembro de 2019 e irá 

terminar a Outubro de 2020 com a Defesa. 

 De seguida, apresento um cronograma do projeto que expõe as diferentes fases 

caraterizadoras de todo o percurso. 

 

 Cronograma de Projeto – Plano de Transformação Digital para a Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão 

PROJETO DE 2º CICLO DO MESTRADO EM MUSEOLOGIA 

2019/2020 

Íris Marques 

 SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI/ 
JUN 

JUL
/ 
AG
T 

SET/
OUT 

Tarefas            

1 Definição dos objetivos            

2 Reunião de Orientação - FLUP  21          

FASE 1            

3 Leituras exploratórias            

4 Estudo da RMVNF: 
levantamento de 
informações/estudo de campo 

           

5 Reunião de Orientação- FLUP    06        

6 Reunião para levantamento de 
informações sobre a RMVNF – 
na CMVNF  

   11        

7 Criação de uma proposta de 
índice 

           

8 Desenvolvimento do Estado da 
Arte 

           

FASE 2            

9 Reunião de Orientação para 
analisar ponto da situação e dar 
início à nova fase - FLUP 

    15       

10 Desenvolvimento da 
Metodologia de Projeto 

           

11 Desenvolvimento do 
Enquadramento teórico 

           

12 Seminário I – Apresentação do 
Plano de Projeto 

     07      

13 Estudo das Redes de Museus             

14 Mapeamento das Redes de 
Museus 
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15 Criação de uma Timeline das 
Redes de Museus 

           

FASE 3            

16 Criação de uma Base de Dados 
para a RMVNF e a RPM 

           

17 Seleção da Amostra            

18 Criação dos Inquéritos por 
Questionário 

           

19 Envio e coleta de respostas dos 
inquéritos por questionário 

           

20 Redação da análise dos 
resultados 

           

FASE 4            

21 Criação dos modelos das 
Entrevistas 

           

22 Realização das Entrevistas            

23 Tratamento dos dados 
recolhidos 

           

24 Desenvolvimento do Cap. II – 
Diagnóstico - Tratamento dos 
dados recolhidos 

           

Fase 5            

25 Reunião de Orientação para 
analisar ponto da situação e dar 
início à nova fase  

       03    

26 Desenvolvimento da Proposta 
do Roteiro 

           

27 Desenvolvimento da Proposta 
do Site 

           

28 Reformulação do índice            

29 Seminário II          16 
MAI 

 

FASE 6            

30 Reunião de Orientação para 
analisar ponto da situação e 
concluir o Projeto 

         15 
JUL 

 

31 Conclusões e finalização da 
dissertação de projeto 

           

32 Revisão Final            

33 Entrega final da Dissertação de 
Projeto 

           

FASE 7            

34 Defesa            
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Anexo D  

 

Os Museus que integram a RMVNF 

 

Casa de Camilo - Museu. Centro de Estudos 

 Depois da morte de Manuel Pinheiro Alves, Camilo Castelo Branco instalou-se na mansão de 

Ceide, com a companhia de Ana Plácido, permanecendo regularmente. Foi nesta casa que foram 

escritas a maioria das suas obras e que foi cometido o seu suicídio a 1 de junho de 1890. 

 Em 1915 a casa teve um incêndio e foi reconstruída para abrir ao público com o nome de 

“Museu Camiliano” em 1922. A casa foi restituída em finais da década de 40 de acordo com a sua 

originalidade e a sua inauguração foi feita pelo Prof. Marcelo Caetano, em 1958, passando a designar-

se "Casa-Museu de Camilo". 

• A Casa-Museu é formada por: 

• Mobiliário que pertenceu a Camilo Castelo Branco e família nuclear;  

• Utensílios de uso pessoal;  

• Mais de 3500 volumes de bibliografia ativa (edições de originais, de prefácios e de traduções) 

e de bibliografia passiva (muito extensa e de temática abrangente, que vai dos aspetos 

biográficos ou biobibliográficos a estudos fecundos de exegese literária);  

• 787 obras pertencentes à biblioteca particular do escritor;  

• Cartas, de e para Camilo;  

• Recortes de imprensa de teor camiliano;  

• Uma centena de exemplares periódicos em que Camilo colaborou ou foi diretor;  

• E aproximadamente 1000 peças de iconografia diversa: escultura, pintura, entre outros. 

 

Museu Bernardino Machado 

 Em 1983 surge a ideia de criar um Museu Municipal em homenagem a Bernardino Machado. 

Uma personalidade que dado o seu espólio justificava a criação de um museu, algo fundamentado, 

em 1995, na "Mostra Nacional Bernardino Machado".  
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 O Palacete Barão de Trovisqueira, edifício do século XIX, comprado pela Câmara Municipal em 

1988 torna-se o local ideal. Em 1995 ocorre um longo trabalho de inventariação, organização e 

catalogação de todo o espólio.  A 15 de Dezembro de 2001, são abertas as portas do museu já com 

um vasto leque de atividades e uma exposição permanente.  

 Aqui encontramos uma coleção de âmbito temático, constituída por: 

• Fundo documental (diplomas, cartas, fotografias, etc.); 

• Monografias; 

• Quadros; 

• Vestuário;  

• Mobiliário;  

• Objetos pessoais; 

• Artes decorativas,  

• Entre outros, compreendidos no período entre 1835 e 1944. 

 

Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave 

 Este Museu Têxtil da Bacia do Ave foi fundado no ano de 1987, a partir de um projeto de 

arqueologia industrial para estudar todo o processo de industrialização da região de forma a 

contribuir para a preservação do património. Trata-se de um museu arqueológico-industrial que, para 

além de apresentar uma síntese da evolução histórica da industrialização desta região, expõe uma 

fascinante coleção de máquinas têxteis históricas em funcionamento.  

 

Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves 

 A Fundação Castro Alves, foi criada a 6 de janeiro de 1991 e é uma obra educativa, artística, 

de ocupação de tempos livres de jovens e de apoio social, iniciado pelo Centro de Arte e Cultura 

Popular de Bairro, há trinta e oito anos, pelo seu fundador, Comendador Manuel Maria Castro Alves. 

(1935-1998). 

 O Museu de Cerâmica da Fundação Castro Alves, reúne exemplares de peças executadas na 

sua Escola de Cerâmica, as quais testemunham a evolução e criatividade da Escola/Oficina de 

Cerâmica, desde a data da sua criação em 10 de Junho de 1979. 
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 A produção cerâmica é constituída por diversos objetos artísticos feitos nas rodas e 

modeladas, designadamente, vasos, jarros, travessas e pratos, serviços chã, café, presépios, figuras 

populares, pequenos conjuntos escultóricos e outros objetos com uma variedade que ultrapassa 

várias centenas de modelos. Também tem peças que retratam o percurso da Escola/Oficina de 

Cerâmica, que constituem a reserva do Museu. 

 

Museu Fundação Cupertino Miranda - Centro Português do Surrealismo 

 A Fundação Cupertino de Miranda, surgiu por iniciativa de Arthur Cupertino de Miranda 

(1892-1988) e sua esposa, D. Elzira Celeste Maya de Sá Cupertino de Miranda, que à mesma afetaram 

bens pessoais e a constituíram por estatutos de 2 de outubro de 1963. Foi inaugurada em 1972 e é 

uma instituição particular de solidariedade social, reconhecida de utilidade pública e sem fins 

lucrativos, com uma missão de carácter cultural e social. Tem um museu, de uma biblioteca e de um 

auditório, de forma a desenvolver atividades de promoção e divulgação de iniciativas culturais nas 

diferentes áreas de expressão.  

 Destacam-se as obras, "A Vida" de António Carneiro. O Eng.º João Carlos Sobral Meireles, 

doou também obras ao Museu que conta também no seu acervo com as coleções de Cruzeiro Seixas, 

Mário Cesariny e Eurico Gonçalves. 

 O Museu do Surrealismo faz parte da Fundação Cupertino de Miranda, está situado na torre 

do edifício e contem painéis da autoria de Charters de Almeida em espiral de forma a haver um 

aproveitamento do espaço. A adesão à Rede Portuguesa de Museus foi feita em 2003.  

 Com uma exposição permanente e exposições temporárias contam com objetos como: 

• Bens pessoais que os fundadores doaram à Fundação; 

• Obras de arte, como surrealismo português, Carlos Calvet, Carlos Eurico da Costa, Cruzeiro 

Seixas, Eurico Gonçalves, Júlio dos Reis Pereira, Manuel D'Assumpção, Mário Botas, Mário 

Cesariny, Mário Henrique Leiria, Pedro Oom, Risques Pereira e outros.  

• Uma importante coleção de objetos de arte (pintura, escultura, objetos, desenho e 

fotografia), composta essencialmente por artistas surrealistas. 
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Museu Nacional Ferroviário, núcleo de Lousado 

 O Museu Nacional Ferroviário faz parte do Núcleo de Lousado, tutelado pela Fundação Museu 

Nacional Ferroviário, é gerido em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e 

ocupa a totalidade do original complexo oficinal da Companhia dos Caminhos de Ferro de Guimarães 

(1883/1927) com cerca de 1400 m2. 

 É um projeto alternativo à antiga Secção Museológica e aberta ao público em 1979, por 

iniciativa de Armando Ginestal Machado, personalidade a quem a dinâmica da museologia ferroviária 

muito deve e que foi demolida por imposição das recentes obras de modernização e eletrificação das 

linhas do Minho e Guimarães. Houve um respeito das tipologias, das funções e dos materiais 

construtivos dos edifícios, hoje com grande destaque no âmbito da arqueologia industrial. 

 A exposição do material circulante, organizada cronologicamente, tem por objetivo mostrar 

comboios de diversos tipos com o material construído entre 1875 e 1965 que é oriundo de oito 

companhias e foi adquirido em seis países a quinze construtores. 

 

Casa-Museu Soledade Malvar 

 Maria da Soledade Ramos Malvar Osório nasceu a 19 de agosto de 1909, na Quinta da Portela, 

freguesia de Antas, concelho de Vila Nova de Famalicão. Desde criança que Soledade Malvar sonhava 

em ser artista, focando-se na arte das antiguidades. Teve uma vivência cultural e experiência 

profissional de antiquária aliada à convivência social, mas sobretudo a devoção à arte, e ao gosto pela 

leitura juntando uma coleção de arte, riquíssima, original e diversificada, com: 

• Joias em ouro e prata; 

• Faianças; 

• Pintura; 

• Mobiliário dos séculos XVIII e XIX; 

• Arte sacra, onde se destaca uma imagem do séc. XVI. 

 Em 1998, através de um acordo com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que 

consigna o compromisso da autarquia de construir uma Casa-Museu, mediante a cedência da sua 

coleção de arte e do imóvel que o acolhe, projetado pelo Arq. Eduardo Martins e construído nos anos 
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de 1955, 1957, pelo Eng. Pinheiro Braga. A Casa-Museu Soledade Malvar dispõe ainda de uma galeria 

para acolhimento de exposições temporárias. 

 

3.1.8 Museu da Guerra Colonial 

 O Museu da Guerra Colonial começou a ser pensado em 1989, quando trinta alunos oriundos 

de várias freguesias dos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Barcelos e Braga participaram num 

projeto pedagógico-didático "Guerra Colonial, uma história por contar". 

 Foi recolhido o espólio dos combatentes das suas áreas de residência e vários documentos: 

• Processos de morte e de ferido; 

• Correspondência,  

• Diários de companhia, diários pessoais, diários de ação social e psicológica,  

• Relatos, 

• Processos confidenciais,  

• Objetos de arte,  

• Fotografias,  

• Objetos religiosos,  

• Fardamento e armamento, e diversos objetos que deram origem a uma exposição sobre o 

combatente português na guerra colonial. 

 Em 1992, iniciou-se um trabalho de colaboração com a Delegação da Associação dos 

Deficientes das Forças Armadas de Vila Nova de Famalicão, e em Maio de 1998, foi celebrado um 

protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Delegação da ADFA 

de Famalicão e Externato D. Henrique de Ruilhe de Braga, como ato solene e formal para a criação 

do Museu da Guerra Colonial. 

 É feita a recolha, preservação e divulgação de fontes e estudos, reformulação técnica da 

exposição permanente, constituição de um centro documental e o alargamento de novos estudos na 

região. 
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Museu do Automóvel 

 

 Em 1993 foi criado o Clube Automóvel Antigo e Clássico e 20 anos depois fundou-se o Museu 

do Automóvel de V.N. de Famalicão, com a junção de várias centenas de pequenos colecionadores 

de automóveis antigos com valor e a importância de património cultural. 

 Foram feitos desfiles, exposições em colaboração com a câmara municipal de V.N. de 

Famalicão e em 2005, conseguiu-se como parceiros o Rotary Club de Famalicão e o Lago Discont, que 

foram visitadas, respetivamente, por dez mil e cem mil pessoas. 

 O Museu resulta de uma parceria entre o município de V.N. de Famalicão o Fungere – Fundo 

de Gestão do Património Imobiliário e o Club Automóvel Antigo e Clássico. 

 

3.1.10 Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa 

 Este museu, formou-se na Capela da Lapa, construída nos anos 70 do século XVI, tendo por 

orago celeste, S. Sebastião. É um local privilegiado que foi transformado num Museu dedicado à Arte 

Sacra, em 2001. 

 No seu interior é possível ver objetos e marcos ligados à Religião Católica, peças devocionais, 

peças decorativas e funcionais, para além de um Arquivo Histórico do Arciprestado de Vila Nova de 

Famalicão. Entre as peças mais valiosas encontram-se um retábulo formado por talha dourada e 

marmoreados, uma imagem de Nossa Senhora da Lapa, em madeira de meados do século XVIII, a 

custódia de Famalicão, do séc. XVII, em metal dourado constituída por cálice e ostensório. 

 

3.1.11 Museu da Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe 

 O museu da Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe foi inaugurado a 8 de julho de 

2012, pelos representantes da confraria, arcebispado de Vila Nova de Famalicão e pela Câmara 

municipal. Localiza-se na antiga casa dos juízes, um dos santuários mais antigos da Arquidiocese de 

Braga, e reúne um espólio com mais de 3 séculos de história e atividade da confraria.  

 O acervo museológico é composto por: 

• Memórias ligadas à história da Irmandade; 
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• Livros; 

• Atas; 

• Correspondência; 

• Livros de inscrição de irmãos; 

• Arte sacra; 

• Uma Bula Papal; 

• Um missal do séc.XVII; 

• Uma imagem da Virgem Milagrosa do séc.XVIII e  

• Ex-votos. 

 

3.1.12 Museu Cívico e Religioso de Mouquim 

 Este museu foi inaugurado em 2002 pela fábrica da Igreja Paroquial de Mouquim e teve como 

impulsionadores o antigo pároco de Vila Nova de Famalicão, Monsenhor Joaquim Fernandes e o da 

altura, Padre Domingos Simões Abreu. Situa-se no antigo salão paroquial, edifício contíguo à igreja, 

trata-se de um local de preservação de memória das gentes da freguesia de São Tiago de Mouquim. 

 A sua exposição tem objetos como objetos da vida religiosa, atividade agrícola e empresarial, 

usos e costumes, como: 

• Obras e objetos de arte sacra; 

• Objetos etnográficos, esculturas, imagens, relógios, lanternas, jarras, crucifixos, missais, entre 

outros. 
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Anexo E 

O Projeto Mu.SA e o seu contributo para o desenvolvimento do projeto 

 

 O Projeto Mu.SA (575907-EEP-1-2016-1-EL-EPPKA2-SSA), surge nesse mesmo contexto. 

Pretende criar ferramentas educativas para o desenvolvimento de competências digitais dos 

profissionais de museus, através do ensino à distância (MOOC) - Massive Open Online Courses e um 

curso de especialização. (Carvalho & Matos, 2019) 

 É um projeto financiado pela Comissão Europeia e o programa Erasmus + (Sector Skills 

Alliance), num consórcio de 11 parceiros com atividades no setor da cultura, educação e museus, 

congregando três países europeus (Portugal, Itália e Grécia) e uma organização cultural sediada na 

Bélgica, sendo a coordenação da responsabilidade da Hellenic Open University, na Grécia. Em Portugal 

existem 3 parceiros, ICOM Portugal, Mapa das Ideias e a Universidade do Porto.  

 No seguimento da primeira fase deste projeto Mu.SA procedeu-se ao levantamento das 

necessidades dos profissionais dos museus na área das tecnologias e digital, selecionando perfis 

emergentes e competências nos 3 contextos nacionais, através de métodos qualitativos e 

quantitativos, entrevistas (78 no total), três focus groups , inquéritos por questionário, além de 

pesquisa e revisão bibliográfica, (Carvalho & Matos, 2019). Os resultados permitiram a construção de 

4 perfis profissionais: “Gestor da Estratégia Digital”; “Curador de Coleções Digitais”; “Promotor de 

Experiências Digitais Interativas”; e “Gestor de Comunidades Online”. 

 A segunda fase resultou no MOOC20, um programa de formação online de acesso livre e sem 

pré-requisitos, utilizando a plataforma criada pela Hellenic Open University, intitulado de Essential 

Digital Skills for Museum Professionals. Este curso pretende dar uma formação inicial de introdução 

às competências digitais face aos desafios de transformação digital nos museus.  

 

 

 

 

 
20 Decorreu entre 7 de janeiro e 8 de março de 2019 com a duração de oito semanas e requerendo um investimento 
total de 80 h de formação e estudo. 
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 Tabela 17 – Estrutura do MOOC Essential Digital Skills for Museum Professionals, com os 22 módulos/competências.  

 

Fonte: Carvalho & Matos (2019). Os Profissionais de Museus no Mundo Digital: Contributos do Projeto Mu. SA. 

  

 Os 22 módulos criados abordaram as competências digitais, como gestão de dados, 

informação e conteúdos, desenvolvimento de conteúdos digitais e competências transferíveis. O 

ICOM Portugal teve como responsabilidade a criação de um módulo sobre o pensamento criativo 

dentro das competências transferíveis21.  

 

 

 

 

 
21 Segundo a definição apresentada pelo Dicionário online da Cambridge, competências transferíveis são as 

competências transversais a diferentes profissões ou carreiras. Podem ser agrupadas em soft skills e hard skills. As soft 

skills são as competências comportamentais de um profissional como por exemplo a liderança e as hard skills são as 

competências de ordem técnica como a proficiência na utilização de uma aplicação do MS Office. As competências 

transferíveis também podem ser as capacidades adquiridas ao longo de todas as experiências que um indivíduo teve e 

que são úteis na sua profissão atual. 
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Figura 14 – Entrada de diário (journal writing), 2018.  

 

Fonte: Iris Marques (Estudante do 2º Ciclo em Museologia/ Universidade do Porto). Um dos exemplos referidos no módulo sobre 

pensamento criativo, no âmbito da unidade temática: “Estratégias e Ferramentas para Estimular o Pensamento Criativo nas Práticas 

Museológicas” do MOOC Essential Digital Skills for Museum Professionals. 

  

 A segunda fase, acrescenta um curso de especialização em torno dos 4 perfis já traçados no 

MOOC, para os formandos que completaram com êxito a primeira fase de avaliação e formação, com 

critérios de seleção mais restritos. A duração da especialização é de 6 meses e um perfil modular, 

com o mesmo formato de ensino à distância (Moodle), com conteúdos online, recursos educativos e 

sessões presenciais22, atividades de auto-estudo e uma experiência de trabalho efetiva em museu 

com a duração de aproximadamente 10 semanas.  

 

 

 
22 Em Portugal foram divididas em 3 sessões de 8h cada uma. 
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Tabela 18- Módulos da Especialização, Mu.SA Specialization Course - Digital Strategy Manager E-competences/ Transferable 

competences.  

 

Módulos da Especialização 

Módulo/Week E-competences/Transferable competences 

1 Product / Service Planning  

Identifying digital competences gap 

2 Service Level Management 

Protecting personal data and privacy 

3 Sustainable Development 

Managing digital identity 

4 WBL 

5 Information Security Strategy Development 

6 Mentoring / coaching skills 

Copyright and licenses 

7 Education and Training Provision  

Programming 

8 WBL 

9 Information and Knowledge Management 

10 Decision making 

Solving technical problems 

11 Purchasing 

12 WBL 

13 Process Improvement 

14 WBL 

15 Sense of initiative and entrepreneurship (coming soon) 

Analyse and synthesize information 

16 WBL 

17 Risk Management 

18 WBL 

19 WBL 

20 Networking skills 

21 Negotiation skills 

22 Active Listening Skills 

 

Fonte: Adaptado de Homem, Remelgado & Medina (2017). Museum professionals in the digital era: agents of change and 

innovation. 
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Anexo F 

Entrevista à Dr.ª Clara Camacho – Direção Geral do Património Cultural 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ficha técnica 

Entrevistador: Íris Marques 

Entrevistado: Prof. Dr.ª Clara Camacho  

Método: Telefone 

Data da entrevista: 07 de abril de 2020 

 

Clara Frayão Camacho 

Direção Geral do Património Cultural 

 

 Instituição/Cargo: Atualmente é técnica superior da Direção-Geral do Património Cultural, 

membro do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa e Presidente da Assembleia-Geral do ICOM Portugal. 

 Formação/Habilitação: Mestre em Museologia e Património pela Universidade Nova de Lisboa 

e Doutorada em História pela Universidade de Évora, dirigiu o Museu Municipal de Vila Franca de Xira 

(1985-2000), foi Coordenadora da Rede Portuguesa de Museus (2000-2005) e Subdiretora do 

Instituto Português de Museus e do Instituto dos Museus e da Conservação (2005-2009). É docente 

de disciplinas de Museologia em cursos de pós-graduação e mestrado de várias universidades, autora 

de artigos sobre os museus portugueses e temas da Museologia Contemporânea, foi também diretora 

da revista Museologia.pt (2007-2011). No plano internacional tem participado em grupos de trabalho 

da Comissão Europeia e da UNESCO e tem exercido funções de representação institucional em 

organismos europeus e latino-americanos da área dos museus. 

 Produção Científica mais relevante:  

Camacho, M. C. D. F. (2014). Credenciação, sistemas e redes nacionais de museus: uma panorâmica 

europeia contemporânea. Tese doutoramento. 
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Camacho, C., & de Sousa, C. B. (2007). Plano de conservação preventiva: bases orientadoras, normas 

e procedimentos. Instituto dos Museus e Conservação. 

Camacho, C. F., Pignatelli, C. F., & Monteiro, J. S. (2001). Rede Portuguesa de Museus: linhas 

programáticas. 

 

Entrevista 

Esta entrevista foi realizada via telefone, no dia 07, dada a situação vivida no mês de abril de 2020, após 

decreto do Estado de Emergência no contexto da Pandemia do COVID-10.  

 

Referente à experiência na RPM: 

 

1. Qual foi o maior desafio na criação e, posteriormente, gestão da RPM? 

 

Dr.ª Clara Camacho: O maior desafio logo desde o início foi o projeto reunir museus de tutelas muito 

diferentes, com tamanhos e escalas distintas e distribuídos por todo o território nacional.  

Após a RPM ter sido criada em diploma legislativo, a partir do ano 2000, o desafio foi passar à prática 

com um esquema organizativo e de gestão que saísse fora da esfera do Instituto Português dos 

Museus e fosse de encontro a uma nova realidade. Um desafio com um lado delicado porque não 

havia quaisquer antecedentes em Portugal. Nunca tinha havido um sistema organizado que olhasse 

para o conjunto de museus de Portugal como um todo e não apenas individualmente. 

Até se pode dizer que num primeiro momento houve algumas dúvidas relativamente à Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e tutelas privadas. Os privados receavam que o Estado 

pudesse ter alguma palavra a dizer sobre a propriedade das suas coleções, um receio que existia. Da 

parte dos municípios era o receio que surgiu na tensa relação de administração central (IPM) com a 

administração local, não queriam que a administração central quisesse ou pudesse mandar nos 

municípios.  

Para ultrapassar estas ameaças de partida neste contexto , recorreu-se a duas formas, usando uma 

metodologia participativa, que foi o segredo do sucesso da RPM, fazendo um documento 

programático inicial com as linhas programáticas da RPM e pondo-o à disponibilidade de todos e em 

que qualquer tutela se podia pronunciar sobre essas linhas por escrito ou nas reuniões realizadas. A 
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primeira foi no Porto, um dia muito chuvoso, a equipa que vinha de Lisboa, chegou ao Porto e viu um 

diluvio sobre a cidade, pensaram que ninguém ia aparecer na reunião, no total do país foram 

convidados todos os museus de que havia registo. Esse registo proveio antes da RPM estar 

constituída. Nos 2 anos anteriores realizou-se o inquérito aos museus de Portugal encomendado pelo 

IPM ao Observatório das Atividades Culturais (OAC) e todos os museus foram questionados, o que 

permitiu reunir os seus contactos e endereços. Quando chegaram à sala da casa museu, a equipa 

deparou-se com uma sala cheia, na primeira fila da assistência estavam os senhores cónegos dos 

museus de Braga, os representantes dos museus da igreja só veem a uma reunião deste tipo se for 

mesmo importante, muitas vezes mantêm a distância aos organismos de administração central, e 

foram bastante intervenientes, (Igreja de Braga, Tesouro-Museu da Sé de Braga e o Museu Pio XII). 

Foi aqui que começou o périplo das 5 reuniões descentralizadas, Porto, Coimbra, Évora, Lisboa e 

Portimão. Foi essencial pôr à consideração de todos o documento programático e envolver as 

diferentes tutelas e o seu contributo.   

Também, do ponto de vista participativo, foi criar um grupo de trabalho da RPM que funcionava como 

um grupo consultivo que tinha na sua formação um conjunto de colegas sobretudo de museus 

municipais e do IPM, tendo sido também convidada Associação de Municípios a fazer-se representar. 

Quem representava esta associação era uma Vereadora da cultura, um político eleito para os órgãos 

municipais e isso trouxe a associação de municípios para o nosso alado, fazendo-os perceber que a 

RPM não queria mandar nos museus, mas apenas articular-se com eles. O desafio principal foi 

congregar museus com tutelas e tipologias diferentes e as vontades dos seus representantes. 

 

2. Quais as maiores dificuldades? 

 

Dr.ª Clara Camacho: Começo por especificar a minha ligação à RPM que decorre entre 2000 e 2010, 

com momentos diferentes. Durante os primeiros 5 anos fui a coordenadora da Estrutura do projeto 

e nos 4 anos seguintes transitei para a subdireção geral do IPM onde tinha a meu cargo outras áreas 

de responsabilidade. Finalmente no ano 2010, de janeiro a outubro, voltei a coordenar a RPM durante 

esses meses. Estive sempre ligada ao longo de 10 anos mas sempre com posições e responsabilidades 

diferentes.  

As principais dificuldades encontradas foram, no primeiro momento, alguma desconfiança de setores 

vários até de dentro dos próprios museus nacionais Não durou mais de um ano, os próprios museus 

nacionais que dependiam do IPM manifestaram alguns receios de que o orçamento e verbas 
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destinados pelo IPM e de que muito necessitavam, pudessem transitar para a RPM. Mas isso foi 

resolvido e rapidamente perceberam que os montantes não eram de um valor elevado e apenas 

suplementares ao que já recebiam na sua tutela, pelo que não viram os seus montantes diminuídos 

pela RPM.  

A dificuldade principal, foi a de conseguir transformar a equipa que fazia parte da Estrutura de Projeto 

temporária da rede, uma figura da administração pública que permite reunir técnicos até ao projeto 

estar concluído. Quis que essa equipa transitasse para o quadro da equipa do IPM e em 2010 as coisas 

estavam encaminhadas nesse sentido. Posteriormente estava como bolseira a fazer o doutoramento 

e essa equipa foi dispensada pelo IMC que substitui o IPM, e a administração pública não foi capaz 

de integrar aquela equipa de grande qualidade técnica e que foi o suporte da RPM durante os 

primeiros 10 anos.  

Há sempre que falar em questões financeiras, a RPM foi tendo sempre uma capacidade orçamental 

dentro dos possíveis. Claro que se os orçamentos fossem maiores, teria sido possível melhorar ainda 

mais as iniciativas, mas foram aceitáveis para um projeto deste tipo. Uma oportunidade fantástica 

que coincidiu cronologicamente com o Programa Operacional da Cultura – POC-, para além de haver 

uma capacidade financeira notável agregada a este projeto, foi um aspeto muito positivo e que 

permitiu dar consistência aos primeiros anos da RPM.  

 

 

3. No momento da sua criação (ano 2000), uma das áreas de intervenção da RPM era justamente 

a comunicação, nomeadamente a utilização de um site. Como avalia a importância dessa 

ferramenta, nessa altura? 

 

Dr.ª Clara Camacho: A comunicação foi importantíssima, a RPM tinha os seus 3 eixos de intervenção, 

formação, informação e comunicação 

Os eixos permitiam aos museus portugueses que se interessassem pela RPM ter noticias e recursos 

atualizados – o site e o boletim eram dois canais complementares. O Site na altura não era novidade, 

mas o facto de termos um site autónomo com toda a nossa informação organizada e disponível, e até 

as candidaturas, para pertencer à RPM, começaram a ser feitas numa plataforma digital deste site 

revelou-se muito importante. Mas o Boletim trimestral que não era em formato digital mas em papel, 

pertence aos anos de ouro da RPM e muita gente tem saudades deste boletim. O Boletim da RPM 

conjugava um lado de divulgação do que ia acontecendo no âmbito da museologia e das atividades e 
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iniciativas dos museus da rede. Toda a gente gostava deste boletim, era um luxo editar um boletim 

em papel e expedi-lo para todo o país. Nem todos os museus tinham aceso à Internet e por isso este 

boletim era tão importante ser um recurso em papel e os dois complementaram-se. 

 

 

A avaliação da realidade (nos dias de hoje): 

 

 

1. Na sua opinião, atualmente, qual o maior desafio na gestão das Redes de Museus, 

nomeadamente da RPM? 

 

Dr.ª Clara Camacho: De acordo com a minha observação externa, o meu pensamento atual é bastante 

crítico sobre o rumo da rede ao longo dos últimos anos. Do ponto de vista histórico com a dispensa 

da equipa da estrutura original da RPM , em 2012, a RPM ficou sem equipa durante um ano, uma 

espécie de não existência na DGPC ( fusão do IGESPAR e do IMC), e durante esse ano não houve 

equipa para tomar conta da RPM , um golpe muito grande para a sobrevivência da rede. DE 2013 para 

cá foi constituída uma pequena equipa na DGPC e algumas das linhas principais, programa de apoio 

financeiro e comunicação tiveram um caminho muito significativo e acho que ainda não 

reencontraram um novo modelo de gestão e organização, um problema muito sério.  

 

Relativamente a outras redes de museus, surgiram ao longo dos últimos 10 anos. Primeiro saliento o 

surgimento da Rede de museus do Algarve, esta creio que em 2008. A RMA teve algum diálogo e 

apoio da RPM, esta é a rede regional mais bem estruturada e organizada com um grupo coordenador 

eleito entre os seus membros que de forma rotativa vai exercendo as funções de gestão, e isso é 

interessante. As outras redes de museus surgiram à margem da RPM, por iniciativa dos próprios 

profissionais de museus, saliento a Rede Museus do Baixo Alentejo que nasceu da Rede de Museus 

do Distrito de Beja, com um percurso interessante. Faz reuniões com os seus membros, roteiros e 

percursos de visitas entre os museus com temas comuns. Outra rede com interesse é a Rede de 

Museus Rurais do Sul, com a particularidade de ser uma rede temática e geográfica, com museus de 

arqueologia e ligado à ruralidade da zona do Tejo para baixo. Reúnem-se e fazem encontros com 

alguma regularidade e debatem temas diversos. Estas redes são mais ligeiras na coordenação e 

menos burocráticas. 
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A Rede de Museus do Douro está relacionada com o Museu do Douro, uma rede geográfica com a 

região do Douro agregada a um museu. No Norte destaco a pequena Rede de Museus e Monumentos 

do Vale de Varosa ligada ao museu de Lamego. Também a Rede de Museus e Monumentos da 

comunidade intermunicipal do Vale do Ave.  

A RMVNF é um caso peculiar e interessante até por todo o seu trabalho de pesquisa e trabalho 

conjunto espelhado na publicação do seu livro. Um caso tão estruturado como a RMVNF, que agrega 

diversos museus, não é um caso muito generalizado, surge numa ou outra concelhia, mas não é 

vulgar. 

 

2. O que mudaria/que sugestões faria para uma gestão mais eficaz e produtiva das redes de 

museus no país? 

 

Dr.ª Clara Camacho: O ponto número 1 é a participação. As redes têm de ser cooperativas e 

participativas, são policêntricas, reportam unicamente para um centro e mesmo que esse centro 

exista tem de ser maleável para se adaptar e estar presente em múltiplas redes, as redes são 

orgânicas e policêntricas.  

O que acontece é que as redes encontram estruturas mais ou menos formalizadas e burocratizadas 

que podem contrariar o espírito da rede e falo na Rede de Museus do Algarve, a qual elege o seu 

coordenador de forma rotativa, roda entre todos os membros.  

O 2º aspeto, é a capacidade contínua de adaptação. As redes não são estáticas, são mutantes, são de 

malha larga, mas ao mesmo tempo com nós e amarrações e a todo o momento têm de ser 

implementadas formas de comunicação para que todos os membros tenham o acesso democrático e 

informação que circule entre todos. 

O último aspeto é o de os membros que compõem uma rede estarem bem cientes de quais são os 

objetivos da rede e qual o papel de cada um. O desempenho de cada membro da rede é que vai medir 

o sucesso prático para aqueles que a integram.  

 

 

3. Qual a sua opinião sobre os modelos de gestão e cooperação dos museus em Portugal? 

 

Dr.ª Clara Camacho: Do que eu conheço o que me parece mais maduro é o da Rede de Museus do 

Algarve, a mais antiga com histórico de 12 anos, com um modelo da carta de princípios e evolução de 
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um modelo coordenador. Nos últimos anos acompanhei bastante proficuamente a organização da 

Rede de Museus do Baixo Alentejo com uma série de formas de participação e visitas aos museus de 

toda a rede, o conhecimento e debate de temas específicos. Na Rede de Museus Rurais do Sul, 

destaco a escolha de temas pertinentes para debate que alimentava a rede e tinha bastante adesão, 

fui a dois encontros.  

 

 

4. Quais as vantagens mais significativas da utilização e gestão de plataformas digitais na gestão 

da comunicação? Quais as principais fragilidades? 

 

Dr.ª Clara Camacho: Incontornáveis, hoje em dia é impossível sobreviver sem recorrer às plataformas 

digitais, algumas ou várias.  

Destacaria, além dos clássicos sites, a importância da newsletter, talvez devido à minha faixa etária, 

é um instrumento que admiro muito e usufruo, tem um papel muito interessante e importante.  

Essas plataformas nunca podem substituir o interconhecimento e relação humana. A meu ver, é 

preciso um equilíbrio entre as duas vertentes da comunicação. 

A RPM desde que deixou de ter o seu boletim, que poderia passar de físico a digital, mas tal não 

aconteceu. Passou a utilizar o Facebook, deixou de ter encontros anuais e presenciais e o papel da 

comunicação na RPM baixou quando isso aconteceu.  

 

Referências Bibliográficas 

 

Biografia de Clara Frayão Camacho. Retrieved from:  

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/noticias/estudosdemuseus/livro2biografiaclarac

amacho.pdf. Acesso em: 30/03/2020 
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Anexo G 

 

Entrevista à Dr.ª Natália Fauvrelle – Museu do Douro – RMD 

___________________________________________________________________________ 

 

Ficha técnica 

Entrevistador: Íris Marques 

Entrevistado: Dr.ª Natália Fauvrelle 

Método: E-mail 

Data da entrevista: 07 de abril de 2020 

 

Natália Fauvrelle 

 

Instituição: Museu do Douro 

Cargo/Função: Desde 2006 é coordenadora do Departamento de Museologia no Museu do Douro, 

localizado na Régua. É membro do grupo de investigação CITCEM, Centro de Investigação 

Transdisciplinar "Cultura, Espaço e Memória", sediado na Universidade do Porto e membro do 

conselho de administração do ICOMOS Portugal desde 2015. 

Instituição afiliada: Rede de Museus do Douro 

Formação/Habilitação: Mestre em História da Arte, foi autora da tese sobre as quintas de arquitetura 

vitivinícola do Douro. Doutorada em Estudos Museológicos pela Universidade do Porto, estudou a 

fuga do Alto Douro Vinhateiro e os desafios de gestão deste património mundial. Publicou vários 

livros e artigos sobre património e história do Douro, focando o património vitivinícola arquitetónico 

e paisagístico. 

Produção Científica mais relevante:  

Fauvrelle, N. (2001). Quintas do Douro: as arquitecturas do vinho do Porto. Grupo de Estudos de 

História da Viticultura Duriense e do Vinho do Porto, em colaboração com Câmara Municipal de S. 

João da Pesqueira. 
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Fauvrelle, N., & Rosas, L. (1999). Quintas do Douro: as arquitecturas do vinho do Porto. 

Fauvrelle, N., & Pereira, G. M. (2007). Marcos da Demarcação. Museu do Douro. Peso da Régua. 

Fauvrelle, N. (2007). Formas de armação do terreno no Alto Douro Vinhateiro: protecção e gestão da 

paisagem. População e Sociedade, (13). 

 

Entrevista 

Esta entrevista foi realizada via e-mail, no dia 07, dada a situação vivida no mês de abril de 2020 da 

Pandemia do Covid-19. 

 

1. Quais as redes que o museu que representa integra?  

 

Dr.ª Natália Fauvrelle: O Museu do Douro integra a Rede de Museus do Douro (MuD), a Rede de 

Museus Portugueses do Vinho (RMPV) e a Rede Portuguesa de Museus (RPM). 

 

2. Quais as principais diferenças que encontra entre elas? 

 

Dr.ª Natália Fauvrelle: Neste momento o Museu tem a seu cargo o secretariado de duas redes de 

museus. A Rede de Museus do Douro (MuD) e a Rede de Museus Portugueses do Vinho (RMPV). 

Enquanto a primeira é uma rede que depende inteiramente do trabalho do Museu, a segunda tem 

um secretariado/presidência rotativa de três anos. A MuD tem um trabalho de maior proximidade 

entre os membros, focados num território e nas questões museológicas, muito embora as temáticas 

de cada membro possam ser diferentes. Já a RMPV tem uma matriz muito condicionada pelo 

enoturismo, com objetivos de promoção turística das regiões vitícolas em que se inserem os museus. 

A RPM é uma rede de credenciação a nível nacional, que tem também um papel de apoio em aspetos 

importantes da museologia, nomeadamente formação, programas de apoio financeiro a 

desenvolvimento de projetos, parcerias de programação. 

 

3. Na sua opinião, quais os maiores desafios na gestão de uma rede? 
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Dr.ª Natália Fauvrelle: Encontrar pontos de encontro entre os membros que sejam suficientemente 

fortes para que possam ser mobilizadores. O ser humano tem uma tendência geral para a entropia, 

que só pode ser ultrapassada com um grupo de trabalho coeso e que funcione com os mesmos 

objetivos. Isto para as redes temáticas e de menor dimensão. Nestas questões não coloco a RPM, pois 

é um chapéu institucional muito diferente. 

Outra questão é o alargamento da rede, que é um desafio, mas também pode ser um entrave. 

Quando toma uma dimensão excessiva torna-se ingovernável. 

 

4. E quais as maiores dificuldades na gestão de uma rede? 

 

Dr.ª Natália Fauvrelle: Como referia acima, quando a rede se alarga pode ser algo ingovernável, a não 

ser que se criem pequenos grupos de trabalho temáticos. E isso também coloca questões de 

identidade da própria rede, isto é, se a ideia é trabalhar em rede a sua divisão acaba quase por criar 

sub-redes. 

Depois há a forma de conciliar diferentes vontades e tutelas. Se a rede se confina a um concelho ou 

tem tutelas unicamente municipais, estamos perante a mesma realidade administrativa e, logo, os 

pressupostos são semelhantes. Mas, como no caso da MuD, se temos diferentes tutelas (fundacional, 

municipal, privado e tecido empresarial) há conceitos e formas de operar muito diferentes. Ainda que 

os técnicos possam ter uma perspetiva semelhante (às vezes não pois também não são formados nas 

áreas da museologia), os processos administrativos subjacentes são diferentes. Isto é muitas vezes 

problemático. 

 

5. Qual o modelo de gestão de comunicação na rede de museus que integra? Ex. Gestão 

partilhada de recursos (plataformas, email, redes sociais, etc.). 

 

Dr.ª Natália Fauvrelle: No caso da MuD a comunicação é feita via correio eletrónico e redes sociais. 

Na RMPV os membros comunicam por correio eletrónico. 

 

6. Quais as vantagens mais significativas da utilização e gestão de plataformas digitais na gestão 

da comunicação? E quais as principais fragilidades? 
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Dr.ª Natália Fauvrelle: Este sistema é vantajoso porque permite chegar rapidamente aos membros e 

a outros públicos. Torna-se frágil quando os membros não são proativos e não contribuem para a 

circulação da informação. Por outro lado, o contacto presencial entre os membros deve ser sempre 

uma prioridade. 

 

7. O que mudaria no funcionamento da(s) rede(s) que integra? 

 

çDr.ª Natália Fauvrelle: Provavelmente controlaria com mais cuidado o seu alargamento e a 

credenciação dos mesmos. É fundamental para o funcionamento que sejam estruturas com alguns 

denominadores comuns, independentemente da tutela. 

 

8. Qual a sua opinião sobre os modelos de gestão e cooperação de museus em Portugal? 

 

Dr.ª Natália Fauvrelle: Há uma grande diversidade de modelos, e as redes é um que tem sido 

escolhido por muitos para compensar certas dificuldades, procurando partilhar os recursos e vencer 

os problemas. Nesse aspecto penso que estamos ainda numa fase que necessita de muita afinação. 

O modelo difundiu-se e virou “moda”, mas há questões de operacionalidade que, depois, vemos, na 

prática, não funcionam.  

A cooperação ao nível das formações, troca de experiências e programação é algo positivo e que se 

tem difundido, mas depende sempre, a meu ver, de quem temos em cada lugar. As instituições ainda 

não estão formatadas a esse nível. É esse ponto que tem de se alterar para que haja uma verdadeira 

cooperação em rede. Os modelos ainda dependem da tradicional hierarquia e não de uma verdadeira 

rede, que se quer como uma malha em que todos os nós contam de forma igual. 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

Natália Fauvrelle. Retrieved from: 

https://flup.academia.edu/Nat%C3%A1liaFauvrelle. Acesso em: 30/030/2020 

 

https://flup.academia.edu/Nat%C3%A1liaFauvrelle


     
 

xxxi 
 

Anexo H 

 

Entrevista à Dr. ª Mariana Jacob e Dr.ª Eva Cordeiro – RMVNF 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ficha técnica 

Entrevistador: Íris Marques 

Entrevistado: Dr.ª Mariana Jacob Teixeira  

Método: E-mail 

Data da entrevista: 22 de abril de 2020 

 

Mariana Jacob Teixeira  

   

Instituição: Rede de Museus de Vila nova de Famalicão 

Cargo/Função: Atualmente assume a Coordenação Científica da RMVNF em articulação com a 

Coordenação Geral. 

Formação/Habilitação: Licenciada em Arqueologia e Mestre em Museologia pela Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto. O seu percurso profissional passou pelo Museu Militar do Porto, militar e 

museóloga (2006-2011), Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura (2012), autoria do núcleo 

“Fábrica do Moinho do Buraco: leituras estratigráficas de um espaço industrial” no âmbito do projeto 

“Edifícios & Vestígios”, Museóloga no Museu do FC Porto (2012-2014), museóloga no Museu da 

Fundação Cupertino de Miranda (2015-2016). Foi agraciada com o Prémio APOM (Associação 

Portuguesa de Museologia), 2014 na categoria de “Prémio Investigação”. 

Produção Científica mais relevante: 

José Manuel Lopes Cordeiro e Mariana Jacob Teixeira. Julho de 2017. Francisco Inácio da Cunha 

Guimarães (1864-1947): Um Pioneiro da Indústria Têxtil da Bacia do Ave. Vila Nova de Famalicão: 
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Município de Vila Nova de Famalicão / Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave. ISBN 978-989-8012-

4-9. 

Mariana Jacob Teixeira. 2013. Reflexões sobre as coleções dos museus militares: modos de colecionar 

e expor. In Collecting Collections and Concepts, uma viagem iconoclasta por coleções de coisas em 

forma, Paulo Mendes, pp. 472-478. Fundação Cidade de Guimarães / Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda. ISBN 978-989-98505-4-5. 

Mariana Jacob Teixeira. 2013. Fábrica do Moinho do Buraco: leituras estratigráficas de um espaço 

industrial. In Edifícios & Vestígios: projeto-ensaio sobre espaços pós-industriais, Inês Moreira, pp. 

232-239. Fundação Cidade de Guimarães / Imprensa Nacional – Casa da Moeda. ISBN 978-972-27-

2207-0. 

Mariana Jacob Teixeira. 2013. A criação de redes como ferramenta estratégica de planeamento 

cultural em museus: campanhas coloniais no tempo do Leão de Gaza. Atas do VI Encontro de Museus 

de Países e Comunidades de Língua Portuguesa Atas 2012: pp. 175-184. ISBN 978-989-98396-0-1. 

Mariana Jacob Teixeira. 2013. O Museu da Guerra Colonial e os Museus Militares. Boletim Cultural 

da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão III Série | n.º 6/7: pp. 221-230. ISSN 0871-3308. 

Francisco Amado Rodrigues e Mariana Jacob Teixeira. 2012. Museus Militares do Exército: um modelo 

de gestão em rede. Lisboa: Edições Colibri. ISBN 978-989-689-272-2. 

Mariana Jacob Teixeira. 2011. Cultura Militar: O processo de criação dos primeiros museus das Forças 

Armadas portuguesas. Anais do Clube Militar Naval. Lisboa, Clube Militar Naval: pp. 21-49. ISSN 1647-

404X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

xxxiii 
 

Ficha técnica 

Entrevistador: Íris Marques 

Entrevistado: Dr.ª Eva Mesquita Cordeiro 

Método: E-mail 

Data da entrevista: 22 de abril de 2020 

 

Eva Mesquita Cordeiro 

Instituição: Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão 

Cargo/Função: Técnica Superior da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão desde 2018. 

Atualmente, entre outras responsabilidades, relacionadas com a gestão de coleções e programação 

cultural, é a responsável pela área da Comunicação ao nível da nossa equipa e faz a ponte com o 

Gabinete de Comunicação do Município. 

Formação/Habilitação: Licenciada em História de Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto e Mestre em Arte, Património e Teorias do Restauro pela Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa. 

O seu percurso profissional passou por colaborações, como freelancer, com a Universidade do Porto, 

a Câmara Municipal do Porto, e a Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, onde é gestora de 

projetos dos Serviços Culturais (2014-presente) e desenvolveu a ROTA PORTO LIBERAL, projeto 

distinguido, em 2018, pela APOM com o prémio na categoria de “Informação turística”. 

Desde 2018 integra a equipa da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão e desde 2019 é 

responsável pela área da comunicação. 

 

O Projeto de Transformação Digital da Rede de Museus de Vila nova de Famalicão – 

MMUS/UP 

 

 O “Projeto de Transformação Digital para a Rede de Museus de vila Nova de Famalicão” está 

a ser desenvolvido no âmbito do Mestrado em Museologia da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto sob a orientação da Professora Doutora Maria Manuela Pinto e Doutora Patrícia Remelgado 

e com a supervisão local da Drª Mariana Jacob. Encontro-me a fazer o Curso de Especialização do 
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Projeto Mu.SA - Mu.SA Specialization Course, MUseum Sector Alliance (www.project-musa.eu) - com 

o perfil de Digital Strategy Manager, e por isso decidi focar o meu projeto de 2ºano na exploração do 

tema das Redes de Museus em Portugal e o digital tendo como objeto de estudo a RMVNF. 

 Neste Projeto, pretendo um mapeamento das Redes de Museus em Portugal, cronologias, 

modelos, estruturas e estratégias de comunicação, partindo do universo dos Museus da RPM e redes 

em que participam. 

.Entrevista 

 Esta entrevista foi realizada via e-mail, no dia 22, dada a situação vivida no mês de abril de 

2020 da Pandemia do Covid-19.  

 

9. Quais as redes que o museu que representa integra?  

 

Eva e Mariana: A RMVNF é coordenada pelo Município através da sua Divisão de Cultura e Turismo. 

À luz da Lei-Quadro dos Museus Portugueses, a RMVNF é composta por museus e coleções visitáveis 

do concelho, com diferentes tutelas, num total de doze: Casa de Camilo – Museu. Centro de Estudos; 

Museu Bernardino Machado; Museu Fundação Cupertino de Miranda – Centro Português do 

Surrealismo; Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado; Museu da Indústria Têxtil da Bacia do 

Ave; Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves; Museu do Automóvel; Museu da Guerra 

Colonial; Casa-Museu Soledade Malvar; Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa; Museu da Confraria 

de Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe e Museu Cívico e Religioso de Mouquim.  

As unidades museológicas da RMVNF integram as seguintes redes: 

▪ Rede Portuguesa de Museus: Casa de Camilo – Museu. Centro de Estudos; Museu Bernardino 

Machado; Museu Fundação Cupertino de Miranda – Centro Português do Surrealismo. 

▪ Rota Turismo Industrial do Município de Vila Nova de Famalicão: Museu da Indústria Têxtil da 

Bacia do Ave; Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado; Museu do Automóvel. 

▪ European Route of Industrial Heritage – ERIH: o Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de 

Lousado é o ponto-âncora da maior rede europeia de divulgação e promoção de Turismo 

Industrial (European Route of Industrial Heritage – ERIH), que agrega e divulga mais de 1300 

sítios e museus industriais em treze países europeus. 
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▪ The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH): O 

Museu da Indústria Têxtil é sede da Associação Portuguesa para o Património Industrial (APPI) 

que é a representante em Portugal do TICCIH. 

▪ Associação Internacional de Museus de Transportes e Comunicações (IATM): Museu do 

Automóvel. 

▪ Rede de Museus e Monumentos da NUT III Ave: Museu de Cerâmica Artística da Fundação 

Castro Alves. 

▪ Rota dos Escritores a Norte e Rota Associação de Terras Camilianas: Casa de Camilo: Museu. 

Centro de Estudos. 

 

Ressalvamos que as redes/rotas indicadas são aquelas que temos atualmente conhecimento. 

Deverão cruzar estes dados com a resposta de cada unidade museológica. A RMVNF como estrutura 

não integra outras redes. 

 

10. Quais as principais diferenças que encontra entre elas? 

 

Mariana: No meu caso não tenho uma experiência direta com as redes indicadas porque não estou 

ao nível das unidades museológicas. Contudo das perceções que tenho de outras experiências em 

museus são que por exemplo uma RPM é bastante útil no que respeita a criação de formações 

especializadas na área, a possibilidade de financiamento com o programa ProMuseus que foi 

reativado em 2019 e na resposta a dúvidas relativas a boas práticas na área (sempre que abordei a 

equipa com questões obtive o apoio e esclarecimentos pretendidos). Depois temos redes de cariz 

mais turístico como a ERIH e a Rota Turismo Industrial que ajudam a colocar no mapa nacional e 

internacional a unidade museológica e têm como propósito contribuir para o acesso dos públicos. No 

caso da nossa Rede de Museus penso que acabará por ter um efeito congregador dos aspetos 

referidos: procuramos desenvolver a capacitação das equipas proporcionado acesso a formação e 

troca de experiências entre profissionais de museus; apoiamos através da partilha de recursos 

diversos (financeiros, recursos humanos, consultadoria, etc.); fomentamos a divulgação das unidades 

museológicas, principalmente a nível local; criamos projetos transversais de investigação e 

programação museológica; e finalmente procuramos investir muito na criação de momentos que 

possibilitem a criação de laços de confiança e cumplicidade entre as diferentes equipas porque 

consideramos que “os museus são feitos por pessoas e para pessoas”.  
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11. Na sua opinião, quais os maiores desafios na gestão de uma rede? 

 

Eva e Mariana: Os maiores desafios são a possibilidade de, no nosso caso, criarmos uma programação 

que possibilite a criação de ligações entre coleções museológicas (de natureza tão diversa – 

surrealismo, arte sacra e religiosa, industrial, literária, etc.) que possam contribuir para a reflexão da 

nossa comunidade local nos dias de hoje. É ainda, a possibilidade de entre 12 unidades museológicas 

conseguirmos reunir um conjunto de pessoas com formações e experiências de vida muito diferentes 

que quando se unem num projeto comum conseguem congregar esforço e ultrapassar todas as 

limitações.   

 

 

12. E quais as maiores dificuldades na gestão de uma rede? 

 

Eva e Mariana: Na gestão da nossa rede de museus consideramos que alguns dos desafios se colocam 

como consequência dos diferentes estados de maturidade das unidades museológicas – existem 

museus e existem outras unidades museológicas que pelos recursos inexistentes devem ser 

consideradas coleções visitáveis, bem como a existência de diferentes tutelas. O tempo, ou a ausência 

dele é também uma grande dificuldade pois tendo em conta que os recursos humanos, são de uma 

forma geral exíguos para a própria gestão do museu, torna-se difícil para as equipas terem 

verdadeiramente tempo para desenvolver trabalho colaborativo. 

 

13. Qual o modelo de gestão de comunicação na rede de museus que integra? Ex. Gestão 

partilhada de recursos (plataformas, email, redes sociais, etc.). 

 

Eva e Mariana: Relativamente ao modelo de gestão da comunicação cada unidade museológica tem 

a sua estratégia e recursos, contudo também nesta área se denota grandes diferenças de trabalho – 

ex. temos museus com forte presença online (site, blog, facebook, Instagram, etc.) e museus sem 

qualquer presença na Internet. 

Ao nível da nossa Rede de Museus um dos nossos objetivos principais é divulgar os museus e 

aproximar a respetiva oferta cultural aos diferentes públicos através de uma estratégia que visa criar, 
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executar e avaliar uma estratégia de comunicação, quer numa perspetiva interna (entre os museus), 

quer numa perspetiva externa (junto dos seus diferentes públicos). 

Neste sentido, e até ao momento foram criados alguns projetos nesse sentido: 

a) Publicação de divulgação de todas as unidades museológicas da Rede de Museus com 

informações gerais, sobre o edifício, as coleções, objeto em destaque e uma curiosidade, 

Retrieved from formato papel e digital, em português, inglês e espanhol: 

https://issuu.com/municipiodefamalicao/docs/rede_museus_brochurapt  

https://issuu.com/municipiodefamalicao/docs/bookletredemuseus_en 

https://issuu.com/municipiodefamalicao/docs/bookletredemuseus_es 

b) Integração de informação dos museus no Site do Município de Vila Nova de Famalicão 

https://www.famalicao.pt/casa-museu-de-camilo 

c) Criação da página de facebook da Rede de Museus em maio de 2019. 

https://www.facebook.com/rededemuseusdevilanovadefamalicao/ 

d) Criação do projeto das missões dos museus tendo em conta que para comunicar é necessário 

ter claramente definida a missão de cada unidade museológica e da própria Rede de Museus. 

Publicação “Definir a missão: da necessidade ao desafio” em formato papel e digital, em português e 

inglês -  

https://issuu.com/municipiodefamalicao/docs/redemuseu_livro 

Vídeo “Museu é um lugar de…”, em português e Língua Gestual Portuguesa e inglês e Gesto 

Internacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=HZB5a2CZr-4 

https://www.youtube.com/watch?v=vH7wpzv_Wws&t=5s 

 

Para além dos projetos referidos importa informar que a estratégia de comunicação da Rede de 

Museus está vinculada ao Gabinete de Comunicação do Município de Vila Nova de Famalicão, que 

valida as estratégias e desenvolve a comunicação com o exterior. 

 

14. Quais as vantagens mais significativas da utilização e gestão de plataformas digitais na gestão 

da comunicação? E quais as principais fragilidades? 

Eva: Atualmente a Rede de Museus marca presença no Site do Município, na Wikipédia e, desde maio 

de 2019, na rede social Facebook. Este último, por ser maioritariamente gerido pela Rede de Museus 

acompanhamos mais de perto o seu desempenho, e logo as suas vantagens e fragilidades. A adoção 

https://issuu.com/municipiodefamalicao/docs/rede_museus_brochurapt
https://issuu.com/municipiodefamalicao/docs/bookletredemuseus_en
https://issuu.com/municipiodefamalicao/docs/bookletredemuseus_es
https://www.famalicao.pt/casa-museu-de-camilo
https://www.facebook.com/rededemuseusdevilanovadefamalicao/
https://issuu.com/municipiodefamalicao/docs/redemuseu_livro
https://www.youtube.com/watch?v=HZB5a2CZr-4
https://www.youtube.com/watch?v=vH7wpzv_Wws&t=5s
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desta plataforma digital gerou inúmeros benefícios, desde do alcance (orgânico) da mensagem à 

rapidez de resposta, elementos chave para a satisfação, e consequente fidelização, de um 

público/comunidade que nos segue. A página no Facebook permite-nos: 

- Divulgar a Rede de Museus e as suas Unidades Museológicas, bem como a programação que 

desenvolvem e os serviços que disponibilizam;  

 - Alcançar um público maior e potencialmente mais interessado, através da visibilidade da 

página e alcance das publicações; 

 - Usufruir de uma plataforma digital gratuita, adotada em massa pelo público, e das suas 

ferramentas, sem curtos para a entidade detentora da página. 

As principais fragilidades são consequência das vantagens do uso das plataformas digitais: a oferta 

massiva de informação, a falta de verificação do conteúdo devido ao livre acesso e à instantaneidade 

da (des)informação. Chegamos a um maior público, mas sem controlo na mensagem que lhe chega 

(à semelhança da publicidade é certo). Por isso, a Rede de Museus tem uma responsabilidade 

acrescida na criação de conteúdos –linguagem clara e acessível - e na disponibilização e partilha de 

informação – verdadeira. Ética, responsabilidade e bom senso deverão ser as palavras de ordem para 

todos os que utilizam as plataformas digitais. 

 

15. O que mudaria no funcionamento da(s) rede(s) que integra? 

 

Eva e Mariana: Como referido, no nosso caso específico trabalhamos diretamente com a Rede de 

Museus de Vila Nova de Famalicão que não integra diretamente outras redes. No caso da nossa Rede, 

uma das perspetivas de reflexão para a mudança relaciona-se com as questões que nos últimos dois 

anos temos procurado investir e que consideramos ser a base de todo o trabalho que possa advir a 

partir daí – capacitação e formação na área da museologia dos recursos humanos das diferentes 

equipas e definição da missão de cada unidade museológica e da própria Rede de Museus. 

Atualmente temos ainda que continuar a investir na criação de momentos que contribuam para 

fomentar as relações de confiança entre as equipas e o sentimento de pertença à nossa rede de 

museus. 

 

16. Qual a sua opinião sobre os modelos de gestão e cooperação de museus em Portugal? 
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Eva e Mariana: Consideramos que ao longo das décadas foi relativamente fácil criar redes de museus 

com expressão nacional, de território ou mesmo municipal, contudo muitas delas estão atualmente 

sem atividade ou extinguiram-se mesmo.  

Pensamos que por tradição ainda vivemos muito dentro de portas dos “nossos” museus e temos 

algumas limitações no que respeita a implementar trabalho verdadeiramente colaborativo (questão 

transversal a muitas áreas disciplinares) seja com outros museus, seja com os nossos próprios 

públicos.  

Perspetivamos que uma das soluções poderá passar pela criação de condições e metodologias de 

trabalho em rede que possam ter como base um “trabalhar com” e não tanto “trabalhar para”.  

 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

Palestrante Mariana Jacob Teixeira. Retrieved from: 

http://gestaodecolecoes.com/http-gestaodecolecoes-com-evento-gestao-de-colecoes-em-museus-

palestrante-mariana-jacob/. Acesso em: 30/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gestaodecolecoes.com/http-gestaodecolecoes-com-evento-gestao-de-colecoes-em-museus-palestrante-mariana-jacob/
http://gestaodecolecoes.com/http-gestaodecolecoes-com-evento-gestao-de-colecoes-em-museus-palestrante-mariana-jacob/


     
 

xl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


