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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Um plano municipal da cultura é uma ferramenta de trabalho imprescindível para qualquer executivo
municipal mas também para todos aqueles que trabalham, que promovem, que investem, que consomem
e vivem a cultura.
O presente documento encerra as conclusões de um trabalho que a Câmara Municipal de Oliveira de
Azeméis tem vindo a desenvolver nos últimos tempos. Neste caso, como noutros planos municipais
procurámos sempre o envolvimento dos cidadãos na sua construção. É, por isso, um trabalho participado.
Bebeu informação e contributos em diversas fontes desde os cidadãos anónimos às entidades promotoras
da cultura.
O resultado é, pois, o reflexo dos anseios e expetativas deste concelho imenso com 70 mil habitantes
dispersos pelas suas 19 freguesias em 163 km2 de extensão.
Oliveira de Azeméis tem sido capaz de primar pela pluralidade e pela qualidade das ofertas culturais,
conseguindo reforçar os laços que unem todo o município privilegiando sempre as parcerias e a conjugação
com os agentes locais.
Constitui preocupação da Câmara Municipal a promoção da sustentabilidade dos setores da cultura,
nomeadamente na nossa interessante rede de equipamentos. Articulando a nossa programação de serviço
educativo com as atividades escolares temos conseguido chegar à generalidade da população estudantil
apostando claramente nas gerações futuras.
É também apostando no futuro que este plano surge, apontando metas e definindo caminhos que nos
permitem reforçar a convicção de que “Azeméis é Cultura”.

Hermínio Loureiro
Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
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PARTE I – ENQUADRAMENTO
INTRODUÇÃO
Com este documento pretende dar-se por concluída a IV fase do projeto do Plano Municipal da Cultura,
iniciado, em 2010, com a formação do Grupo de Trabalho que desenvolveu os trabalhos necessários à
concretização das diversas etapas que precederam este momento.
Etapas essas, sem as quais não seria agora possível traçar um conjunto de metas, algumas delas bastante
ambiciosas, daquilo que se pretende venha a ser a atividade cultural do Município.
Espera-se conseguir corresponder às expetativas dos Munícipes e visitantes, aumentando a oferta cultural,
adequando-a à procura e criando um maior equilíbrio entre o que se oferece e o que é desejado pela
população.
Optou-se por um modelo de documento que possibilita uma sistematização das ações a desenvolver o que
permite, da parte dos munícipes um maior controlo sobre a atuação do Município, tornado o processo
muito transparente.
Da mesma forma, elencam-se algumas propostas, para a melhor forma de operacionalizar este tipo de
documento e um conjunto de ressalvas que enquanto técnicos consideramos importantes, para a gestão do
plano, que não pode ser encarado como um documento fechado, mas sim como um elemento orgânico,
que deverá ser revisto a médio prazo, para responder aos anseios da populações.
Parte-se do princípio que aquilo a que a sociedade aspira hoje poderá não ser o mesmo a que aspirará
daqui a alguns anos, o que exige ao Município um trabalho de monitorização que permita acompanhar
essas mudanças de expetativas.
Constituindo um momento de chegada, este documento assume-se, depois de validado superiormente,
como um ponto de partida para a implementação das medidas que nele ficaram plasmadas.
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Caraterização do Concelho
O Município de Oliveira de Azeméis foi criado a 5 de janeiro de 1779 por foral de D. Maria I, no entanto, a
sua delimitação geográfica atual, surge com a reforma de Mouzinho da Silveira, em 1856, altura em que foi
extinto o concelho da Bemposta.
O município possui uma área de 163,41 km² dividida em 19 freguesias e uma população de 68.825
habitantes (dados preliminares Censos 2011). A sede do município é a cidade de Oliveira de Azeméis, criada
a 16 de maio de 1984, como consequência das especiais condições de progresso, sobretudo industrial,
demográfico e urbano.

Integra o Entre Douro e Vouga, uma sub-região estatística portuguesa (NUT III), parte da Região Norte e do
Distrito de Aveiro, também denominada de "Terras de Santa Maria", conjuntamente com Arouca, Santa
Maria da Feira, S. João da Madeira e Vale de Cambra, tendo estes cinco municípios constituído a
denominada Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, criada para a realização de interesses
específicos comuns compreendidos nas atribuições dos municípios.
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Desde 1 de setembro de 2008, Oliveira de Azeméis é parte integrante da Grande Área Metropolitana do
Porto, de acordo com a Lei n.º 46/2008, de 27 de agosto, que estabelece o regime jurídico das áreas
metropolitanas de Lisboa e do Porto.
A localização de Oliveira de Azeméis e as ligações administrativas estabelecidas às várias escalas (Região
Norte, distrito de Aveiro, AMP, NUT III e Entre Douro e Vouga) possibilitam o estabelecimento de uma rede
de relações funcionais entre este concelho e as principais cidades e municípios da sua envolvente.
Desde logo, a uma escala regional, destacam-se as ligações às duas cidades próximas mais influentes: o
Porto, principal cidade da Região Norte, e Aveiro, capital distrital pertencente à Região Centro.
Com efeito, Oliveira de Azeméis vê a sua articulação com a metrópole do Porto, situada aproximadamente
a 50Km (cerca de três quartos de hora de distância), facilitada e reforçada pela atual integração na AMP e,
também, pela melhoria genérica das acessibilidades e associado aumento de mobilidade da população
observados nos últimos anos.
Antes da inclusão na AMP, o município pertenceu à Grande Área Metropolitana de Aveiro (GAMA),
entretanto extinta e substituída pela Comunidade Intermunicipal do Baixo Vouga. No entanto, apesar desta
transferência da GAMA para a AMP, a cidade de Aveiro, mais próxima de Oliveira de Azeméis do que a
cidade do Porto (cerca de 40Km, meia hora de distância), continua a ser um pólo fundamental para o
estabelecimento de relações estratégicas, a sul, de natureza diversificada – funções administrativas de base
distrital, ensino e investigação (nomeadamente através da Universidade de Aveiro), acessibilidade (porto
marítimo de Aveiro, ligação viária a Espanha), entre outras.
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Síntese Histórica do Concelho
Da Pré-história à Alta Idade Média
Este concelho, pela riqueza da sua diversidade geoecologia constitui, desde épocas recuadas, uma região
aberta às comunidades humanas que aqui se vieram fixar, aproveitando de forma eficaz os seus recursos
naturais, do subsolo ou das férteis margens dos rios Ul, Antuã e Caima.
Os traços deixados pelos habitantes primitivos da região que hoje corresponde ao concelho, são escassos
mas mesmo assim reveladores da sua antiguidade.
Os machados polidos encontrados em diversos pontos provam que na Pré-história recente os grupos
humanos se haviam instalado neste território e procuravam adaptar o território às suas necessidades. A sua
ligação ao território é atestada pelos monumentos funerários (as mamoas ou antas) das quais ainda hoje
são visíveis alguns exemplares.
A permanência neste território é atestada em épocas mais recentes por outros vestígios arqueológicos.
Desde logo os povoados em pontos altos e com boa defensibilidade conhecidos como Castros ou Crastos
de que se encontram vários exemplos no concelho e cuja ocupação se comprova, não só pelos
testemunhos materiais, mas também pelas estruturas das fortificações que protegeriam os seus
habitantes, num período que se julga ter possuído alguma conflitualidade.
Destaca-se, do leque de testemunhos materiais, pela sua raridade, a descoberta, no ano 1896, de dezasseis
braceletes em ouro, em Ossela que se tornou notícia nacional e das quais alguns exemplares se encontram
hoje no Museu Nacional de Arqueologia.
Os castros continuam povoados, pelo menos, até ao seculo IV, com certeza abertos às influências cultas dos
novos senhores, os romanos. Testemunho destas vivências são as escavações arqueológicas que revelaram,
entre outros vestígios, restos de casas retangulares, e um significado espólio cerâmico, lítico, vítreo e
metálico, incluindo três pequenos bronzes romanos.
O marco miliário da milha XII da via militar romana (Lisboa-Braga), encontrado na freguesia de Ul mostra
que a mesma percorria várias povoações do concelho e que este era já um importante local de passagem
entre o Norte e o Sul. Da mesma época, o Terminus Augustal da igreja de Ul serviria de marco de
delimitação territorial entre dois grupos étnicos distintos de origem pré-romana e que na reorganização
administrativa promovida por Augusto foram mantidos separados.
Em relação ao domínio dos suevos, dos visigodos e dos árabes, na região, os elementos escasseiam,
havendo referências à passagem do Rei Recaredo no Castro de Recarei, o que sugerem a ocupação desses
povoados até à Alta Idade Média.

Da Idade Média ao Século XIX
“Aparece já Oliveira de Azeméis no «Censual do Cabido» da sé do Porto (cerca de 1185) e noutros
documentos: uma doação de 1216, outra de 1314, outras ainda de 1355 e 1448; e na Comenda concedida,
em dois de junho de 1517, pelo Papa Leão X, à ordem de Cristo (…) ”. Também na relação das comendas da
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Ordem de Cristo, em 1604, se refere a comenda de “Oliveira Dazemeis”, terra pertencente ao julgado da
Vila da Feira, bem como a totalidade das freguesias que hoje constituem o concelho, integrando-se nas
“Terras de Santa Maria”.
A povoação de Oliveira de Azeméis, torna-se uma das mais consideráveis do concelho da Feira. Com grande
importância a nível agrícola e até industrial, pois em 1498 aqui existiu, embora em pequena escala, a
primeira indústria vidreira do país, a “Fabrica de Vidros do Côvo”.
Também a indústria chapeleira teve o seu papel e, em meados do século XVIII, já se fabricavam chapéus de
lã. Outras indústrias lhes seguiram como a do papel, os lanifícios e a indústria mineira.
A vila continuou o seu desenvolvimento de uma forma lenta mas constante. Interrompido de quando em
quando pela instabilidade do sistema político nacional que se agravou a partir dos anos vinte de oitocentos.
A luta pela implantação das ideias nascidas na revolução francesa, começa a ganhar forma. Os ideais
liberais tomam posse da sociedade, da corte e do governo monárquico. A precária situação económica
agudiza a tensão social e a guerra civil torna-se iminente.
O recém-criado concelho, provido de capitania-mor, marchou com as suas ordenanças, para o Porto, a fim
de impedir a entrada dos franceses, na segunda invasão napoleónica, no ano 1809.
No tempo da guerra civil, 1832 e 1834, o regimento de milícias da vila foi requisitado para, fiscalizar os
passaportes dos visitantes, conduzir presos, escoltar alguns dos transportes do exército realista e, trabalhar
nas trincheiras em volta da cidade do Porto. Enquanto durou a guerra civil o batalhão de voluntários de
Oliveira de Azeméis, entrou em vários combates, só depondo armas em Évora-Monte, juntamente com o
seu rei D. Miguel. Em campo militar e ideológico oposto esteve também um outro oliveirense, José da
Costa Sousa Pinto Basto, que desembarcou nas praias de Mindelo, ao lado de D. Pedro.
Em 1846, mais uma vez em Oliveira de Azeméis, teve um papel ativo na vida do país, pronunciando-se
contra o ministério de Costa Cabral, estes motins populares, eclodiram primeiro no norte, denominando-se
“rebelião da Maria da Fonte”. No mês de outubro, dá-se a formação do batalhão nacional da vila, e a
passagem do Conde das Antas, em marcha com a sua divisão para Coimbra. No ano seguinte, diversos
batalhões nacionais, incluindo o de Oliveira de Azeméis, aquartelaram-se no concelho e regiões vizinhas,
enquanto organizavam a marcha sobre a cidade do Porto, com o intuito de sustentarem o governo e
rebateram as forças do conde das Antas. A Patuleia e automaticamente a guerra civil, terminaram com
intervenção da Espanha, Inglaterra e França, na assinatura da Convenção do Gramido, em junho do mesmo
ano.
Inaugurou-se a iluminação pública em janeiro de 1878, devido à ação benemérita de um particular que
mandou fazer os lampiões (a petróleo) e com autorização da Câmara, colocou-os nas ruas de Oliveira de
Azeméis.
Em junho de 1889, reúnem-se esforços para que a conclusão da rede complementar dos caminhos-de-ferro a norte do Mondego, inclua uma linha férrea que passe pelo concelho. A inauguração do primeiro
troço, efetuou-se a 23 de novembro de 1908 com a presença de sua majestade do rei D. Manuel II.
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O concelho encontrava-se deficitário no campo da instrução popular. Só no início de novecentos se notou
alguma alteração da rede escolar com abertura da Escola Técnica “O Comércio do Porto” e a criação de
uma Escola de Artes e Ofícios.
A imprensa está representada no concelho desde 1879, com “A Verdade”, folha política e informativa, em
1880 aparece o “Jornal do Povo”, periódico político, noticioso e literário. O quinzenário humorístico o
“Alfinete” tem início em 1889. Ainda no século XIX, em 1892, é editado o jornal A Opinião que se mantém
até à segunda metade do século XX. A partir de 1900 outras publicações iniciam as suas, mais ou menos
efémeras existências, das quais se destaca o jornal republicano “O Radical”. Ao longo do século XX foram
criados os jornais Correio de Azeméis e A Voz de Azeméis, que ainda se mantêm em publicação, após
alguns períodos em suspenso. Mais recentemente, em 1993 foi lançada a revista ComTradição que procura
juntar temas de atualidade com a divulgação da história e cultura local.

O século XX
Nas primeiras décadas, a vila tinha já instalado diversos serviços públicos como os correios, telégrafo,
depois o telefone, repartição de registo civil, agência bancária e de seguros. Tinham-se constituído algumas
associações desportivas e de recreio. Disponha de farmácia, comércio de automóveis, carros de aluguer e
garagem para depósito de gasolina. Na década de trinta já estava instalado um posto da Guarda Nacional
Republicana, e pelo menos 16 estradas municipais serviam o concelho.
Cresce lado a lado a riqueza agrícola (comprovada pela produção diária de 35.000 litros de leite) e o
desenvolvimento industrial constante.
As indústrias existentes em oitocentos deram origem a um notável complexo industrial. Nos anos setenta já
estão enraizadas diversos tipos de indústria como a de moldes, do calçado, da serração de madeira, de
laticínios e exploração mineira. O ritmo de construção é impressionante, o comércio intenso e
diversificado.
A vila estava dotada dos equipamentos básicos e essenciais necessários para o conforto da população.
No dia 16 de maio de 1984, a Assembleia da Republica, por votação unânime dos seus deputados,
proclamou Oliveira de Azeméis, como cidade.
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A atividade cultural do município de Oliveira de Azeméis
Oliveira de Azeméis tem ao longo dos anos demonstrado uma forte e dinâmica atividade cultural
manifestada através do elevado número de associações e coletividades de âmbito cultural em áreas como
o folclore, a música, o teatro, de recreação e outras. Possuindo cerca de duas centenas de Associações,
uma grande percentagem destas apresenta anualmente uma dinâmica e um conjunto de atividades que em
muito contribuem para o enriquecimento cultural do Município, levando em alguns casos o nome deste por
todo o país e estrangeiro.
Oliveira de Azeméis dispõe de há alguns anos a esta parte de um conjunto de equipamentos,
infraestruturas e outros recursos que vieram proporcionar às populações melhores condições de acesso a
atividades de âmbito cultural. Referimo-nos a equipamentos como o Cineteatro Caracas, a Biblioteca
Municipal, o Arquivo Municipal, a Galeria Tomás Costa e o Centro Lúdico. Equipamentos reconhecidamente
de grande qualidade e que vêm sendo dinamizados no sentido de cada vez mais, irem ao encontro dos
interesses e necessidades das populações, contando para isso com a colaboração e parceria com as
associações, coletividades e outras entidades do concelho e não só.
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PARTE II: CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA CULTURA

PARTE II

CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA CULTURA
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Etapas e faseamento
Com o objetivo de elaborar, até 2012, um plano que se concretize num instrumento estratégico e
estruturante na definição das linhas de atuação do Município, relativamente à sua ação cultural, o
Executivo Municipal decidiu promover, através do Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 27
de maio de 2010, a constituição de um Grupo de Trabalho, coordenado pela Vereadora que tutela as áreas
funcionais de Ação Cultural do Município, no qual têm assento os técnicos responsáveis pelos serviços que
integram as referidas áreas. Cabe aqui referir, também, que no decorrer do ano de 2011, em virtude das
alterações a que foi sujeita a estrutura orgânica da Câmara Municipal, a Dr.ª Fernanda Soares passou a
integrar o referido Grupo de Trabalho, uma vez que a unidade orgânica sob a sua responsabilidade - Serviço
de Gestão do Arquivo e Documentação Geral – também entendida como promotora de oferta cultural,
ficou integrada no Departamento Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social, Educacional e
Cultural, dependendo diretamente da tutela da Exma. Vereadora da Cultura, Dr.ª Gracinda Leal.
Designado por Plano Municipal da Cultura, este documento tem como premissas a análise e diagnóstico da
realidade cultural existente no município, ser uma peça fundamental para a consolidação das políticas
culturais que se desejam implementar no Município, desenvolvida em paralelo e sintonia com as aspirações
da sociedade civil e da população em geral, bem como a reestruturação e otimização dos recursos
existentes.
Visando melhorar a eficácia de atuação do Município e a própria articulação dos serviços municipais que
desenvolvem atividades no âmbito desta temática e, no intuito de pôr em prática a realização do Plano
Municipal da Cultura, o Grupo de Trabalho da Cultura considerou que deveria passar a reunir-se de forma
periódica.
Assim, numa das primeiras reuniões realizadas, em 2010, com esse intuito, propôs o Grupo de Trabalho o
faseamento do Plano em etapas distintas, focalizando-se em metas anuais, inicialmente distribuídas por
quatro anos:
2010 - Levantamento, por áreas temáticas, de infraestruturas, projetos, eventos, já existentes.
2011 - Realização de um estudo de diagnóstico sociocultural com vista à análise da oferta cultural existente
e das aspirações dos munícipes, no que às infraestruturas culturais e eventos dizem respeito.
2012 - Apresentação dos resultados do estudo diagnóstico e discussão pública setorial com vista à recolha
de contributos capazes de potenciarem o Plano Municipal da Cultura.
2013 - Elaboração do Plano Municipal da Cultura e aprovação do mesmo.
Posteriormente, dado que a metodologia seguida, no decorrer da execução da fase II (2011) do Plano,
como mais adiante se poderá constatar, terá sido ligeiramente alterada com a realização de sessões
temáticas onde estiveram presentes os representantes de instituições que desenvolvem atividades na área
cultural, e, tendo sido do entendimento do executivo a antecipação da apresentação do documento final –
Plano Municipal da Cultura – para o ano de 2012, optou-se por reestruturar o seu faseamento nos
seguintes moldes:
2010 - Levantamento de projetos, eventos e equipamentos existentes, em cada uma das áreas temáticas
que contribuem para a dinâmica cultural do município, a saber: Arqueologia; Arquivos; Artes e Espetáculos;
Bibliotecas; Educação e Formação; Juventude; Património Cultural e Turismo, permitindo assim uma análise
pragmática e exaustiva das suas potencialidades e constrangimentos, através de um diagnóstico no qual
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seriam apresentadas propostas para a sua melhoria, refletindo-se pois numa resposta cabal aos anseios dos
cidadãos.
2011 – Com base na oferta cultural existente no Município, no que diz respeito aos eventos, atividades e
infraestruturas, e, no sentido de a conhecer e analisar, procedeu-se à elaboração de um diagnóstico sócio –
cultural.
Assim, dando continuidade à elaboração do Plano Municipal da Cultura considerou-se pertinente criar duas
ferramentas de análise, para, por um lado, perceber o nível de interação e satisfação dos munícipes para
com a cultural local e, por outro, observar o conhecimento e o envolvimento das instituições locais perante
a área temática em estudo.
Relativamente aos munícipes, foi disponibilizado um inquérito individual em suporte digital, através do site
do MOA e, em suporte papel, disponível nos Equipamentos Culturais do Município, estruturado de forma a
abarcar um conjunto de temas que nos pareciam fulcrais na análise dos hábitos culturais e expetativas dos
residentes relativamente à ação cultural no Concelho.
Quanto às instituições locais, optou-se por reunir com os representantes das coletividades e Juntas de
Freguesia do concelho, através de um conjunto setorizado e descentralizado de sessões temáticas,
permitindo assim uma maior proximidade entre os locais de residência e os de reunião, bem como uma
maior equabilidade nos assuntos a debater, orientados para temas concretos e respeitantes a áreas
específicas.
Complementarmente a esta análise e no seguimento das referidas sessões temáticas, realizou-se um
questionário relativo à política cultural do Município, com a intenção de obter dados sobre a proximidade e
a relação dos mesmos para com a eventual existência dessa área de atuação municipal.
2012 – Durante o primeiro trimestre do corrente ano procedeu-se à apresentação pública das etapas
realizadas e dos dados obtidos através do diagnóstico levado a cabo no ano anterior, por meio de uma
conferência de imprensa, dando lugar à participação pública com vista à recolha de contributos capazes de
potenciarem o Plano Municipal da Cultura.
Posteriormente, já no segundo trimestre de 2012 e, após a recolha dos contributos obtidos em período de
debate público, procedeu-se ao seu tratamento, definindo-se, paralelamente, a estrutura do Plano
Municipal da Cultura, para que no início do último trimestre do ano a versão final deste documento
estratégico pudesse ser apreciada pelo Executivo Municipal.
Paralelamente, ao longo do referido triénio, o Grupo de Trabalho propôs, sob orientação da tutela, um
conjunto de atividades em eventos comemorativos de âmbito cultural, que no entendimento do Executivo
deveriam ser celebrados.
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Síntese dos resultados
1.
Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e
Coletividades
No âmbito da elaboração do Plano Municipal da Cultura previu-se a realização de um conjunto de sessões
de trabalho temáticas, com os representantes de juntas de freguesia e associações/coletividades,
destinadas à obtenção de informações sobre a atividade cultural nas diversas vertentes.
Também se entendeu que seria vantajoso obter, além da informação sobre cada tema, uma visão de
conjunto sobre as expectativas e prioridades dos participantes nessas sessões face à política cultural do
Município, que possibilitasse uma avaliação sobre o grau de conhecimento da política cultural municipal e
os aspetos considerados mais importantes pelos participantes, já que representariam um setor da
população mais interventiva do ponto de vista cultural.
Para esse efeito, além dos guiões e questionários dedicados a cada uma das áreas temáticas em discussão,
foi estruturado um questionário que incidiu sobre 4 parâmetros, aplicado no decurso das sessões:





Conhecimento da política cultural do Município;
Indicação dos aspetos essenciais de uma política cultural;
Processos e mecanismos necessários à implementação de uma política cultural;
Definição de medidas e ações prioritárias.

No que diz respeito à participação, foram realizadas 18 sessões (6 sobre cada tema) e estiveram presentes
103 instituições (média de 6 instituições por sessão).
Deste universo, a grande maioria (69%) afirmou desconhecer a Política cultural do atual executivo.
Considerou-se um número bastante elevado que pareceu traduzir algum alheamento entre aquilo que o
Município pretende desenvolver ao longo do mandato e os potenciais parceiros que poderia encontrar na
sociedade civil. No entanto, quando analisadas as medidas indicadas pelos 31% que afirmaram conhecer,
verificou-se que este conhecimento correspondia a ações/projetos/equipamentos desenvolvidos e não a
orientações de governação.
Na questão da Indicação dos aspetos essenciais de uma política cultural a resposta mais escolhida foi
“Motivar o Associativismo e Grupos Produtores de Cultura”, que se destacou com 26% das indicações.
Pareceu um resultado expectável, tendo em conta o público-alvo do questionário, constituído
essencialmente por representantes de associações e que expressavam, desta forma, a necessidade de
incentivo que as instituições consideram fundamental para o desenvolvimento de uma política cultural do
Município.
No que diz respeito às possibilidades apontadas para Processos e mecanismos necessários à implementação
de uma política cultural, com 20% das escolhas destacou-se a opção “Definição de uma estratégia para a
Cultura de médio/longo prazo”, o que foi de encontro aos comentários efetuados nas diferentes sessões,
de que não existia uma linha de orientação bem definida, deixando nas pessoas a perceção de que se
desenvolveriam projetos de caráter pontual sem um enquadramento que lhes garante solidez e
perenidade, com abrangência e inclusão global das freguesias.
Relativamente à Definição de Medidas e ações prioritárias, e ao contrário das respostas aos temas II e III em
que há um destaque entre as opções mais escolhidas e as restantes, a dispersão de respostas foi maior.
Deste modo, as opções “Valorizar o património integrando-o em iniciativas locais” e “Envolver a população
nas atividades e eventos de âmbito cultural” surgiram como as mais selecionadas com 10% cada uma.
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Manteve-se nestas escolhas a coerência com as respostas anteriores ao questionário, e às intervenções
expressas nas diversas sessões. Por um lado, a referência à valorização do património local associado, neste
caso, à integração em iniciativas de âmbito local, e, por outro, a referência à necessidade de envolver a
população nas atividades e eventos.
Como síntese, os aspetos merecedores de maior destaque que ressaltaram da análise dos dados relativos
às questões relacionadas com a Política cultural do Município neste processo foram:

o baixo nível de conhecimento da política cultural do executivo e a confusão entre medidas a
implementar e as ações/eventos desenvolvidos pelo Município;

a expectativa de um maior incentivo ao funcionamento do movimento associativo (pressupondo-se
que consubstanciado em financiamento e apoio logístico), a par com a gestão e salvaguarda do património
aliada à programação de espetáculos, tarefas que há já algum tempo têm vindo a ser assumidas pelas
autarquias;

a ênfase colocada na definição de uma estratégia de ação, conjugada com a racionalização de
recursos e auscultação das populações;

a definição como intervenções de maior urgência das que se relacionam com a preservação e
valorização do património e tradições locais, bem como com as que dizem respeito ao apelo à participação
de novos públicos através de criação de atividades que promovam uma maior interação com os
participantes, e que sejam dinâmicas e originais.
2.

Inquérito Individual aos Munícipes

No âmbito da elaboração do Plano Municipal da Cultura também se considerou necessário auscultar os
residentes no concelho de Oliveira de Azeméis, para conhecer os seus hábitos culturais, perceber a sua
relação com os equipamentos culturais existentes, aferir as suas expectativas quanto à ação do Município
e:






Identificar as áreas culturais consideradas importantes e as formas de ocupação de tempos livres;
Identificar os equipamentos culturais utilizados e os considerados necessários;
Identificar os bens patrimoniais associados à História Local;
Avaliar o grau de importância atribuído ao património como fator de desenvolvimento;
Avaliar o grau de participação e o nível de satisfação com as iniciativas culturais do Município.

O inquérito estruturou-se com base na caracterização:







socioeconómica dos participantes;
das áreas de interesse e ocupação dos tempos livres da população;
dos hábitos culturais, frequência dos equipamentos culturais do município e nível de
da satisfação com os mesmos;
do grau de conhecimento do património cultural concelhio;
das expetativas quanto à ação a desenvolver pelo Município.

Após análise dos dados, verificou-se que 56,82% dos munícipes que responderam ao inquérito on-line eram
residentes na freguesia de Oliveira de Azeméis. Seguidos de 6,82% que vivem em Santiago de Riba Ul e
6,06% que são residentes em Cucujães. As restantes freguesias apresentaram valores percentuais mais
baixos e relativamente próximos.
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Quanto ao perfil etário dos inquiridos, os resultados apresentados corresponderam a munícipes com idades
compreendidas entre os 16 e os 75 anos, concentrando-se a grande maioria das respostas nos níveis de
idade 26-35 e 36-45, seguindo-se o nível 21-25. Os outros níveis de idade não abrangeram vinte inquéritos.
Em relação ao nível de instrução verificou-se que a maioria dos inquiridos possuía licenciatura ou
habilitação superior, alcançando os 45%. O Ensino Secundário ocupou o segundo lugar com cerca de 29%.
Por curiosidade a representação do sexo feminino correspondeu sensivelmente ao dobro do masculino.
A freguesia predominante foi Oliveira de Azeméis com mais de cinquenta inquéritos respondidos,
verificando a ausência total de três das freguesias do concelho: São Roque, Madail e Macieira de Sarnes.
Tendo em conta as idades e habilitações da maior parte dos munícipes que responderam ao inquérito
tornou-se mais fácil compreender os resultados:
- a amostra representou uma população adulta, com habilitações superiores cuja área de interesse é o
espetáculo. Ocupa os seus tempos livres em atividades tais como cinema, onde assiste a filmes de comédia
e ação/aventura, na dança clássica e urbana. A história local é grande favorita e na internet a opção é a
pesquisa. Em relação à leitura os periódicos ocupam o primeiro lugar e na música o estilo preferido é
pop/rock mas fica bem próximo da música portuguesa. No teatro o estilo comédia é predominante e os
programas de televisão preferidos são os filmes, seguidos de comentários e informação. Nos tempos livres
os inquiridos preferem visitar parques, feiras e exposições.
Da leitura dos resultados obtidos, aferiu-se que os equipamentos mais conhecidos pelos inquiridos na sua
freguesia são a Biblioteca, o Auditório e o Cinema. Relativamente à segunda questão, concluiu-se que os
equipamentos mais frequentados são a Biblioteca o Recinto de Espetáculos e o Cinema sendo que, quando
questionados sobre os 3 equipamentos que consideravam mais necessários, foi referido a Biblioteca, o
Cinema e o Recinto de Espetáculos.
Em resposta à quarta questão, o Cinema, o Recinto de Espetáculos e o Museu são os equipamentos que são
frequentados fora do concelho. Já relativamente aos motivos porque o faziam, foi referido o facto de Não
Existirem no Concelho, da Maior diversidade de oferta e da Programação mais atrativa.
De uma forma geral, os inquiridos manifestaram um conhecimento considerável dos equipamentos
existentes, frequentando com mais assiduidade a Biblioteca, e os espaços vocacionados para o espetáculo,
como são os casos do Cinema e do Recinto de Espetáculos.
Das necessidades identificadas, foram referidos a Biblioteca, o Cinema e o Recinto de Espetáculos. Ainda
que possuindo o concelho um Cine-Teatro, não oferece de há alguns anos a esta parte cinema, razão
porque foi referenciado pela esmagadora maioria dos inquiridos, o Cinema como o equipamento mais
frequentado fora do concelho. Associado a esta última questão está o facto de apresentarem
maioritariamente o facto de não existir cinema (aqui uma alusão à Arte em si e não ao equipamento) no
concelho.
Já no que concerne às manifestações proactivas dos inquiridos na área do Património e Arqueologia, face à
natureza generalista e subjetiva que as respostas abertas apresentaram, após uma análise refletiva às
mesmas, foram agrupadas em quatro conceitos, designadamente, Turismo; Vantagem Económica;
Desenvolvimento; Promoção; pensando ser a melhor forma de as apresentar e possibilitar a sua
interpretação analítica.
O turismo foi apontado como uma das grandes vantagens conferidas pelo património das freguesias. Sendo
este conceito vasto, uma vez que poderá igualmente integrar em si os restantes conceitos enunciados,
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revela-se ainda assim que a temática do património é encarada pelos perscrutados como um fator de
atracão de visitantes, mais do que de uma riqueza em si mesma, potenciadora de crescimento espiritual e
intelectual. Os restantes conceitos acompanham pois esta tendência, sendo deixada para último plano a
mais-valia económica que desta temática poderá advir.
Os inquéritos revelaram que 16,20% dos inquiridos toma conhecimento dos eventos promovidos pelo
município através da publicação Azeméis Viva, anexa à fatura da água, e 14,47% através de amigos e
familiares. A publicidade eletrónica, por meio da Internet, é referida por 13,82% dos munícipes.
As formas de divulgação com menos impacto nos munícipes são a publicação semanal Viver Azeméis com
2,59%, os muppis/outdoors com 2,38%, e as SMS com 2,16%.
No que diz respeito às questões relativas à Política Cultural do Município e tal como no questionário
aplicado nas sessões de trabalho, também neste caso a grande maioria (88%), afirmou desconhecer a
política cultural do atual executivo. Trata-se de um valor que superou, inclusivamente, o obtido nas sessões
referidas na síntese do ponto anterior (69%), que se entendeu puder resultar da maior sensação de
anonimato conferida pela resposta num formulário que podia ser preenchido no conforto do lar.
Nos 12% de respostas que afirmaram conhecer as orientações de governação do atual executivo, o
panorama acabou por ser similar ao das respostas das sessões de trabalho. Apenas uma resposta referiu
uma medida concreta: a elaboração do Plano Municipal da Cultura, correspondendo a 2% do total de
participações. As restantes centraram-se na indicação de eventos ou ações desenvolvidas pelo Município,
mas não se enquadraram na linha das orientações políticas do executivo. Há uma outra situação de
exceção, quando se refere a remodelação do Cineteatro Caracas como uma linha orientadora do programa
do executivo. No entanto, esta medida surge, em termos de programa, inserida na área do Turismo, pelo
que não se considerou como integrando a política cultural do Município.
Ainda que a participação no inquérito, e sobretudo neste tema do inquérito, tenha sido relativamente
reduzida face ao número de habitantes do concelho, parece possível extrapolar estes resultados para a
globalidade da população. Apenas uma ínfima minoria conhecerá as linhas orientadoras da política cultural
do executivo no que à cultura diz respeito.
Este desconhecimento dever-se-á, sobretudo, à dificuldade em encontrar expressas e sistematizadas as
linhas orientadoras da atividade do município na área cultural, num deficit comunicacional que o Município
deveria tentar ultrapassar. Um outro fator a ter em conta será a reduzida massa crítica existente no
concelho sobre o setor cultural (que, de algum modo, se espelha na pouca participação deste inquérito) daí
resultando uma falta de empenho da população em questionar mais ativamente os decisores políticos
sobre as suas opções e linhas de orientação.
Mesmo assim, foi concluído que os eixos prioritários de atuação do Município deveriam passar pela
valorização e divulgação do seu património por um lado, e pelo aumento e diversificação da oferta dos seus
equipamentos, com vista à criação de novas dinâmicas nos espaços urbanos, por outro.

3.

Período de participação pública

Após a realização dos inquéritos individuais e das sessões temáticas e da elaboração dos relatórios em que
os resultados obtidos foram analisados e tendo em conta alguns dos indicadores daí extraídos, considerouse que seria proveitoso desenvolver um período de Participação Pública, onde os munícipes tivessem
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acesso aos documentos produzidos e pudessem expressar a sua opinião, sobre os aspetos que, em cada
área temática, gostariam de ver abordados no Plano Municipal da Cultura.
Para esse efeito, elaborou-se uma ficha de participação, onde cada interessado poderia expressar as suas
sugestões/opiniões. Dessa ficha, constavam um texto introdutório, onde se sintetizava o que havia sido
feito no âmbito do Plano Municipal da Cultura e 4 campos onde os participantes deveriam expressar as
suas opiniões. Às três áreas temáticas que tinham sido definidas aquando das sessões nas freguesias,
juntou-se uma outra, destinada a sugestões de âmbito transversal, para as situações em que os
participantes entendessem que as suas propostas não cabiam especificamente num dos temas elencado na
ficha. Para se aferir o universo dos participantes solicitava-se que fosse indicada a idade, freguesia de
residência e profissão de quem preenchia o formulário.
Esta ficha foi disponibilizada na página eletrónica do município em conjunto com os relatórios acima
referidos e, em formato papel, nos diferentes equipamentos culturais do Município.
Tal como no inquérito individual, o grosso dos participantes residia na freguesia de Oliveira de Azeméis,
embora neste caso o número de freguesias representadas fosse significativamente inferior ao inquérito
individual, 5 em 19, o que traduz uma participação que do ponto de vista geográfico ficou aquém das
nossas expectativas.
A faixa etária dos participantes apresentou algumas semelhanças com a do inquérito individual,
concentrando-se entre os 21 e os 45 anos, embora começando mais tarde (não há participações nos dois
primeiros escalões) e terminasse mais cedo (não há participantes acima dos 65 anos). Entendeu-se que tal
se deveu ao facto da totalidade das participações registadas ter sido enviada por via eletrónica, sendo este
o público mais à vontade com a utilização da internet.
Neste campo a percentagem de participantes inverteu-se, por comparação com os dados resultantes do
inquérito individual, embora não seja possível apresentar uma explicação para esse facto, tendo em conta
que o universo, globalmente foi semelhante: um público predominantemente jovem, urbano e com uma
educação de nível superior.
Os dados relativos ao nível de ensino foram obtidos por extrapolação com base na profissão indicada no
formulário. Nos casos em que a profissão indicada não foi associada a um nível de ensino específico optouse pela sua inclusão no campo Indeterminado, que não existia no inquérito individual. Não foi possível
excluir o facto de em algumas situações os participantes possuírem um nível de escolaridade superior ao
identificado mas, sem elementos que o indicassem, houve a necessidade de circundar ao nível mínimo de
habilitações para o exercício da profissão indicada.
Também neste caso a situação profissional foi obtida com base na profissão indicada, selecionando-se a
mais aproximada ao tipo de enquadramento definido no inquérito individual. Mais uma vez, nos casos em
que não foi possível fazer esse enquadramento, optou-se pela inclusão numa categoria indeterminada.
Apesar de se pretender com este período de debate público alargar o debate e a participação da população
no âmbito da elaboração do Plano Municipal da Cultura, verificou-se que esse objetivo, de um ponto de
vista estritamente quantitativo, acabou por não ser cumprido.
O número de participantes foi relativamente reduzido, 19, sendo que um deles participou com propostas
apresentadas em três documentos distintos.
No entanto, em termos qualitativos, as propostas apresentadas revelaram alguma qualidade, resultante do
conhecimento da realidade do concelho e da sua adaptação ao contexto atual.
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Destacou-se uma prevalência de propostas centradas na área temática do património que remetem para a
necessidade de se promover um maior número de projetos nesse âmbito, embora, nalguns casos, se
apontassem áreas onde o Município já desenvolve alguma atividade. Nas restantes áreas as propostas
foram menos numerosas e, de alguma forma mais coincidentes com atividades que correspondem à missão
dos equipamentos municipais.
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PARTE III: OBJETIVOS

PARTE III

OBJETIVOS
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Definição dos Objetivos

Definição dos Objetivos
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Tendo em conta a metodologia seguida ao longo do processo de elaboração do Plano Municipal da Cultura
em que se procedeu a uma análise temática das diversas áreas da cultura, com base na missão dos diversos
serviços do Município entendemos que, na definição dos objetivos deveríamos manter esse modelo de
organização da informação, pelo que iremos apresentar os objetivos subjacentes a cada uma dessas áreas.
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Artes |Espetáculos | Atividades Lúdicas

Artes | Espetáculos |Atividades Lúdicas
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Face aos elementos obtidos com os inquéritos efetuados à população e tendo em conta a sistematização
dos resultados, elaboramos um conjunto de ações cujo desenvolvimento permitirá atingir uma série de
metas que tentarão dar resposta às aspirações dos oliveirenses no que diz respeito a esta área temática da
arte, espetáculos e atividades lúdicas.
Assim, indicamos seis objetivos e o respetivo conjunto de ações e atividades que os constituem e
possibilitam a sua concretização:
1. Criação de uma plataforma eletrónica cultural municipal
Com a finalidade de possibilitar uma maior articulação entre as entidades promotoras das várias ações
culturais permitindo uma organização atempada de temáticas, datas e outros elementos levando a uma
maior diversidade de atividades e eventos para divulgação.
2. Criação de organismo cultural municipal
Permitirá o desenvolvimento de eventos culturais municipais conjuntas e o desenvolvimento de programas
tendo em conta as diretrizes ou orientações do Plano Municipal da Cultura, aumentando e enriquecendo a
oferta cultural.
3. Criação de Agenda Cultural
Divulgar e publicitar de modo coeso, atempado e uniforme, toda a informação sobre acontecimentos
culturais nas suas diferentes áreas temáticas, numa só publicação.
4. Desenvolvimento de atividades lúdico-culturais
Desenvolver e dinamizar atividades lúdicas, pedagógicas, artísticas e desportivas em áreas de cariz mais
tradicional que envolvam as populações, não só na fase da recolha de dados como na sua prática e
concretização. O Centro Lúdico, equipamento inovador na área lúdica, pretende continuar o seu plano de
atividades, direcionado para públicos de diferentes faixas etárias, preservando a sua qualidade de serviços,
equipamentos e instalações.
5. Implementação de rede concelhia de Ludotecas
Possibilitar o aceso mais direto à população dos materiais lúdicos que preenchem requisitos necessários
para o desenvolvimento equilibrado das crianças e jovens. Demonstrar a importância do brincar e das
brincadeiras em família e na comunidade para a formação de adultos responsáveis, completos e felizes.
Alcançar um público mais frágil ou distante possibilitando a igualdade de oportunidades.
6. Desenvolver eventos em parceria com outras instituições.
Estabelecer parcerias com associações e coletividades do concelho, com vista a proporcionar a
oportunidade de, em condições que habitualmente não possuem, apresentar o seu trabalho,
proporcionando simultaneamente aos munícipes a possibilidade de tomarem um contacto e conhecimento
mais próximo destas atividades.
Desenvolver parcerias com produtores, agentes, companhias e outros, com vista a captar para o CineTeatro produções musicais, teatrais e outras que de outra forma não estarão ao alcance do município.
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Estabelecer parcerias com estabelecimentos de ensino oficial e artístico para promoção de atividades de
âmbito artístico/pedagógico.

Observação
Em relação aos equipamentos municipais que se enquadram nesta área temática das Artes | Espetáculos |
Atividades Lúdicas, consideramos importante fazer as ressalvas abaixo inscritas que refletem problemas já
identificados e cuja resolução contribuirá para uma melhoria da eficácia dos mesmos e uma maior
capacidade de, nos prazos previstos na parte IV, conseguir atingir as metas que se traçam para esta área
temática no Plano Municipal da Cultura:




No caso do Cine-Teatro Caracas, um equipamento que se pretende estruturante, é sabida a
necessidade de ser efetuada uma remodelação/reabilitação do edifício com vista a serem criadas
as condições que vão de encontro às exigências técnicas e de conforto. Nessa perspetiva têm
vindo a ser efetuados estudos e projetos que até à data não tiveram conclusão. Esta situação
deverá merecer a atenção dos executivos municipais;
Em relação ao Centro Lúdico além das necessidades normais de aquisição de materiais lúdicos e
conservação/manutenção do edifício, ainda temos que referir a insuficiência do quadro de pessoal
atual que condiciona o normal funcionamento do equipamento e pode inviabilizar o cumprimento
dos objetivos traçados neste plano.
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Arqueologia |Museus | Património

Arqueologia | Museus |Património
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Esta área temática terá sido a que maior número de contributos foi recebendo ao longo das diversas etapas
deste processo. Acreditamos que isso se deve a um maior interesse das populações por estas temáticas, e,
também, por ser aquela que em termos de infraestruturas dispõe de menores recursos.
Essa nossa apreciação resulta do facto de uma parte significativa das participações abordarem a
necessidade da criação de infraestruturas com capacidade para valorizarem o património do Concelho.
No entanto, há um conjunto de aspetos que são igualmente apontados com possíveis linhas de trabalho a
prosseguir, ou iniciar, pelo Município, e que importa elencar, sistematizar e priorizar.
Neste capítulo elencaremos, com base nas opiniões expressas pelos munícipes, e na nossa análise técnica
os aspetos que devem ser considerados como objetivos a prosseguir pelo município.
1. Criação de plataforma eletrónica para divulgação do património cultural existente no Município;
Da participação da população nas diversas fases da elaboração do Plano Municipal da Cultura ressalta, por
um lado a dificuldade em identificar o património cultural existente no Município, mesmo ao nível da área
de residência e, por outro, a vontade de que exista um mecanismo capaz de facilitar e promover o acesso a
essa informação. Tendo em conta estas duas vertentes do problema, consideramos que a criação de uma
plataforma eletrónica permite não só a divulgação do património, cuja informação fica, desse modo,
acessível a toda a população, mas também permite o seu envolvimento ao assumir uma vertente de
ferramenta colaborativa onde todos podem contribuir com informações ou documentos relativos a um
bem patrimonial ali inventariado ou mesmo, apresentar a informação necessária para a inclusão de outros
bens patrimoniais não listados. Essa possibilidade da população contribuir com informações para a
plataforma estimulará, julgamos nós, o interesse pelo património local e contribuirá para aumentar a
participação das populações locais na salvaguarda do património que lhes é mais próximo. Se é certo que
este tipo de ferramenta pode ser pouco atrativo e intuitivo para uma grande parte da população acima dos
50 anos, não é menos verdade que se trata da única solução que permite a interação entre os utilizadores e
os técnicos do município, de forma imediata, o que se traduz numa capacidade de atualização diária dos
dados, ao contrário do que aconteceria com um reportório patrimonial feito em papel, como o Património
arquitetónico e arqueológico classificado / IPPAR editado em 1993 e, atualmente, desatualizado, devido às
classificações e desclassificações de bens patrimoniais que tiveram lugar ao longo dos últimos 20 anos. Este
tipo de obra apesar de ser uma referência para todos os profissionais que estudam o património tem a
desvantagem de ficar datado à medida que eventuais intervenções no património se sucedem e de ser
dispendiosa a sua atualização, visto que implica a preparação de uma nova edição. Sem esquecer que a
publicação de novas edições, por se tratar de uma janela de oportunidade limitada, leva à necessidade de
concentrar o trabalho na revisão de todos os elementos publicados enquanto uma plataforma eletrónica
possibilita a atualização, apenas, das fichas que necessitam de integrar novos dados, o que permite a
diluição desse trabalho por períodos mais alargados no tempo. Além dos custos associados à publicação de
inventários em papel, deve ser ainda tido em conta que a frequência de edição deste tipo de obras é
relativamente baixa, o que significa que esgotando a tiragem realizada a sua consulta fica restrita às
bibliotecas que tenham recebido a publicação, não sendo previsível uma reimpressão da edição num curto
espaço de tempo, devido aos custos associados. Ponderando estes aspetos face à menor penetração de
uma plataforma eletrónica na faixa etária acima dos 50 anos, consideramos que esse aspeto menos
positivo é compensado pelos restantes, em que supera um inventário em papel.
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2. Criação de roteiros patrimoniais;
O património cultural pode assumir-se, na opinião de uma percentagem significativa dos participantes do
inquérito individual, opinião partilhada pelos representantes das associações e coletividades, como um
fator de desenvolvimento local, essencialmente através da vertente turística. Para conseguir trazer
visitantes nacionais ou estrangeiros torna-se necessário construir uma oferta capaz de motivar a visita e
permanência desse público-alvo. Além disso, os próprios habitantes locais podem beneficiar da construção
dessa oferta para conhecerem melhor o património cultural concelhio. Analisando a diversidade da oferta
patrimonial, a localização, a orografia e tendo em conta algumas das sugestões recebidas, a criação de
roteiros patrimoniais parece-nos uma opção capaz de poder servir um público-alvo interno e um outro
externo. A conceção de roteiros patrimoniais possibilita a criação de uma oferta segmentada e
descentralizada, capaz de promover a circulação pelo território concelhio, repartindo os benefícios
económicos que podem estar associados ao turismo patrimonial e evitando as consequências da
concentração dos visitantes num único local, nomeadamente ao nível da conservação dos bens
patrimoniais (veja-se o exemplo das grutas de Lascaux, onde a visita constante às galerias com pinturas
desencadeou fenómenos de degradação difíceis de estancar devido à alteração das condições que tinham
garantido a preservação das pinturas; ou dos alinhamentos megalíticos de Carnac na Bretanha, onde após
um boom do número de visitantes na década de 60 do século passado se verificou que os menires corriam
o risco de ficar soltos devido à remoção de sedimentos provocada pelo elevado número de visitantes o que
teve como consequência a restrição dos visitantes tanto em número, como nas épocas do ano em que
podem deslocar-se aos monumentos). A segmentação acima referida tanto serve para aumentar os tipos
de público-alvo, como pode contribuir para aumentar a permanência por um período mais alargado de
tempo, contribuindo para ampliar a procura da oferta hoteleira e ao nível da restauração, ao tornar
necessário mais tempo para efetuar outro percurso patrimonial após o que se completou no primeiro dia
de visita. Além disso os roteiros podem funcionar como um motor para a descoberta do concelho visto que
apresentam uma razão para a visita de locais que, de outro modo, estariam fora do interesse dos visitantes,
pelo desconhecimento do seu potencial turístico. Além dos fatores já referidos, deve ainda ter-se em conta
que a criação de roteiros implica a realização de ações de salvaguarda não só dos bens patrimoniais
propriamente ditos, como dos espaços envolventes e das zonas de circulação, pondo em evidência aspetos
relacionados com o meio-ambiente que permitem diferenciar o concelho em relação aos demais.

3. Valorização de bens patrimoniais que possam refletir a identidade do Município;
Um aspeto consensual nas participações nos diversos instrumentos de recolha de dados relativamente ao
património foi a indicação da necessidade de identificar e valorizar os bens patrimoniais que pudessem
representar a identidade do concelho. Esta valorização implica, necessariamente, um conhecimento
aprofundado do património concelhio para que seja possível destacar os elementos que reúnam condições
de assumir essa vertente identitária. Haverá a tentação de se considerar que a valorização se deve
restringir a bens patrimoniais que, pela sua monumentalidade, se imponham naturalmente no território,
tanto nos nossos dias, como à época em que foram edificados. No entanto, uma das participações no
período de debate/sugestões aponta para um conjunto de elementos patrimoniais, que não possuindo essa
monumentalidade, a valorização poderá contribuir decisivamente para a preservação da identidade local:
os imóveis de arquitetura vernácula. Os exemplos indicados nesse contributo são, um tanque público, um
espigueiro, uma eira, um chafariz e por fim uma taberna. A estes poder-se-á juntar um exemplar de poço
de buchas que Jorge Dias refere ser característico das freguesias de Válega e Loureiro, um exemplar de
forno de cerâmica ou de cal, sem esquecer os moinhos de água. Não deverá ignorar-se, de igual forma, o
património industrial, uma vez que os elementos que o compõem contribuíram para o desenvolvimento do
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concelho e conferiram-lhe características específicas que o distinguem dos demais. Com maior
monumentalidade podemos registar as casas agrícolas, e as “casas de brasileiro” que se destacam, do
espaço envolvente, na paisagem. Este objetivo está muito direcionado para o desenvolvimento de
estudos/trabalhos de investigação que permitam, caso a caso ou, por conjuntos aumentar o conhecimento
sobre os bens patrimoniais para, em seguida, se desenvolverem ações de divulgação que transmitam aos
munícipes e a todos os visitantes a sua importância. Nos casos em que se justifique, esse estudo, poderá
ser acompanhado pelo desenvolvimento de processos de classificação dos bens patrimoniais como
Interesse Municipal/Nacional, como forma de salvaguardar os bens patrimoniais.

4. Edição de boletim/revista sobre o património local;
Durante as sessões de trabalho concluímos que um dos aspetos abordados era a necessidade de se utilizar
o património como um elemento de divulgação e comunicação. No período de sugestões há um concretizar
dessas referências com a sugestão da edição de uma revista/boletim dedicado aos aspetos históricos e
patrimoniais do concelho. A ideia parece-nos pertinente, tendo em conta que pode contribuir para a
valorização e salvaguarda da história e do património local, vindo suprir uma lacuna existente nesta área.
Recorde-se que, no concelho, a única publicação dedicada a temáticas patrimoniais, a revista Ul-Vária teve
apenas 5 números (o último datado de 2002 e já com o nome de Terras de entre Douro e Vouga). A edição
de uma revista, ou de um boletim, não só preencheria o espaço editorial deixado vago pela Ul-Vária como
permitiria que os trabalhos de investigação desenvolvidos pelo Município pudessem ser divulgados de
forma expedita junto de um público interessado por estes temas. A publicação pode assumir a forma de um
boletim, que entendemos como uma edição em formato A4 com aproximadamente 30 páginas, com
artigos curtos e profusamente ilustrados, havendo espaço para um artigo de maiores dimensões (10/15
páginas), ou de uma revista, formato A4 ou A5, aproximadamente 100 páginas, maior número de artigos
desenvolvidos, menor número de ilustrações e uma periodicidade mais espaçada. Ambos os modelos
descritos apresentam vantagens e inconvenientes, o primeiro será mais eficaz do ponto de vista da
divulgação, terá uma capacidade de atingir um público mais diversificado, se for graficamente apelativo,
poderá ter uma periodicidade mais elevada, enquanto o segundo tenderá a ser destinado a um público
mais especializado, os artigos terão um maior desenvolvimento aprofundando os temas, a periodicidade
será menor, será um modelo mais interessante para convidar figuras de relevo nacional nas áreas do
património e da história para integrarem o concelho científico, poderá ser distribuído por bibliotecas de
instituições de referência nacionais. A opção por um destes modelos dependerá dos objetivos que o
Município considere mais pertinentes e do público-alvo que estabeleça como prioritário.

5. Criação de Museu/Centro Interpretativo Municipal;
A necessidade de criação de um museu/centro interpretativo foi expressa ao longo das diversas fases de
auscultação pública de forma mais ou menos enfática. Os representantes das associações/coletividades
destacaram essa necessidade de preservação da história e tradições locais, nas sugestões recebidas, várias
apontaram para a necessidade de ser criado um equipamento deste género e mesmo no inquérito, o
museu surge como um dos equipamentos considerados necessários e como um dos mais frequentados fora
do concelho. Tendo em conta este enquadramento o Município deverá considerar esta área de
intervenção. No entanto tendo em conta os custos e necessidades de recursos associadas a um
equipamento deste género deve ser muito bem ponderado o seu desenvolvimento. Uma estrutura
museológica pode funcionar como um polo de atração e dinamizar uma região ou uma localidade. O
exemplo de Bilbau tem sido utilizado como paradigma da reabilitação, não só de um quarteirão, mas
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também de uma cidade e do território envolvente. No entanto, o impacto mediático associado à marca
Guggenheim, juntamente com projeto arrojado de arquitetura, valendo-se do nome do arquiteto Frank
Gehry, não será replicável em todas as circunstâncias. Ainda que uma estrutura museológica – e não
falamos em museu visto que no período de sugestões se aponta a hipótese de um centro interpretativo,
pelo que preferimos deixar as duas alternativas em aberto – possa ter sempre um papel importante de
dinamização local, tanto do ponto de vista da economia, como do turismo e da atividade cultural e
educativa. Para que isso seja possível importa antes de mais definir com clareza o campo temático da
estrutura a criar, e um programa museológico. Se este for coerente e inovador, e estiver associado a um
conjunto de atividades dinâmico, é possível que uma estrutura museológica consiga servir como fator de
atração para a visita de turistas ao concelho, desde que haja um trabalho de divulgação e marketing para os
segmentos de público que podem ter interesse neste tipo de equipamentos. Esta especialização funciona
como um fator de diferenciação face aos museus municipais dos concelhos circundantes, quase todos com
uma temática ampla e diversificada que os torna semelhantes ainda que diferentes. Uma estrutura deste
género implica não só os custos associados à construção, mas também os custos associados ao seu
funcionamento, sendo estes os mais importantes para o seu sucesso, pelo que temos a noção de que a
concretização deste objetivo necessitará de um quadro temporal alargado que permita, primeiro
desenvolver alguns trabalhos de investigação necessários para o aumento do conhecimento da área
temática escolhida, segundo a estruturação de um programa museológico e de um projeto de arquitetura
que lhe esteja ajustado e terceiro a existência de uma maior disponibilidade financeira para a sua execução.
Tomando em consideração estes pressupostos, julgamos que este objetivo, apesar de bastante exigente,
pode ser atingido.

6. Salvaguarda dos bens patrimoniais existentes no Município.
Este objetivo decorre, não só da participação nas diferentes etapas de participação do Plano Municipal da
Cultura, onde é apontada a necessidade do Município intervir na conservação e reabilitação de alguns bens
patrimoniais, mas, também, da nossa constatação de que sem uma ação de salvaguarda levada a cabo pelo
Município o cumprimento de alguns dos objetivos elencados deixa de ser viável, ou, pelo menos, fica
seriamente comprometido. Torna-se, deste modo, necessário prever como um objetivo a intervenção do
Município na criação de medidas capazes de garantirem, do ponto de vista jurídico, a preservação do
património, acompanhadas, simultaneamente, por outras destinadas a incentivar as intervenções de
conservação/reabilitação levadas a cabo por privados. O desenvolvimento destas ações traduzir-se-á num
aumento da capacidade de atração turística do concelho, contribuindo, desse modo para potenciar o
aumento do número de visitantes e, consequentemente, das atividades económicas associadas ao turismo.
Permitirá ainda a valorização dos bens patrimoniais que refletem a identidade do concelho, indo de
encontro às expetativas dos munícipes.
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Arquivos

Arquivos
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Na sequência da análise dos resultados das sessões temáticas e inquéritos realizados, e das diretrizes
definidas pela Direção Geral de Arquivos (DGARQ), apresentamos um conjunto de objetivos, a implementar
pelo município, que estamos convictos que vão ao encontro das necessidades e expectativas dos nossos
utilizadores, e que, simultaneamente, preservam, valorizam, e divulgam o património documental do
concelho:
1. Transferência e centralização da documentação arquivada;
Presentemente, parte da documentação produzida/recebida pela Câmara Municipal no âmbito das suas
atividades, ainda se encontra arquivada em diversos depósitos distribuídos pela cidade, fruto do acumular
de grandes massas documentais que, durante décadas, não estiveram sujeitas a qualquer tipo de avaliação
e seleção. Assim, é nosso objetivo continuar a transferir e centralizar nas instalações do Arquivo Municipal
a documentação que se encontra nos referidos depósitos, de forma a ser tratada e devidamente
conservada. Ao mesmo tempo, a centralização da documentação permite-nos dar resposta às solicitações
dos utilizadores de uma forma mais célere e eficaz.
2. Tratamento do acervo documental;
O tratamento técnico do acervo incide em operações tão diversas como o recenseamento, a avaliação, a
seleção, a eliminação, a limpeza, o acondicionamento e a descrição documental. De forma sucinta, na fase
do recenseamento procede-se à análise e identificação de cada unidade física. Na fase da avaliação, os
documentos são analisados para determinarmos o seu valor para efeitos de conservação permanente ou
eliminação, findos os respetivos prazos de conservação administrativa. Quanto à seleção, é uma operação
que decorre da avaliação, em que separamos os documentos de Arquivos a conservar permanentemente
dos que deverão ser eliminados. No processo de descrição, procuramos representar os elementos formais
e de conteúdo da documentação.
3. Atualização semestral do inventário da documentação de conservação definitiva;
O inventário da documentação tratada arquivisticamente e, consequentemente, disponível para consulta,
já se encontra acessível no site do Arquivo Municipal, mas é nossa intenção fazer uma atualização
semestral do mesmo, uma vez que, diariamente, procedemos ao tratamento documental e justifica-se a
sua atualização, para melhor satisfazermos as necessidades de pesquisa daqueles que nos procuram.

4. Adesão à Rede Portuguesa de Arquivos;
A adesão à Rede Portuguesa de Arquivos surge como uma oportunidade única de divulgar e valorizar o
nosso acervo documental. Esta Rede promove a articulação e o inter-relacionamento entre entidades
detentoras de arquivo, que funcionam de modo integrado e articulado na prossecução de objetivos
comuns. Tais objetivos passam pela disponibilização, recolha e partilha de conteúdos de arquivo.
A adesão à Rede Portuguesa de Arquivos pressupõe o cumprimento de um conjunto mínimo de requisitos,
daí que, já há algum tempo, o município tem vindo a trabalhar no sentido de reunir os requisitos
necessários.
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5. Digitalização do acervo documental;
Pretendemos investir na digitalização, no nosso entender, um processo que, em simultâneo, promove a
salvaguarda do património arquivístico, na medida em que evita o repetido manuseamento de originais, e
facilita o acesso às fontes da informação, precisamente por permitir a sua consulta à distância.
Numa primeira fase, é nossa intenção digitalizar do fundo camarário as séries documentais mais
requisitadas, tanto pelos serviços como pelos utilizadores externos, nomeadamente, licenças de obras,
documentação notarial, livros de atas, processos de obras particulares.
6. Enriquecimento da Biblioteca de Referência;
É nosso propósito que, neste espaço, os utilizadores tenham disponível, em regime de livre acesso, um
conjunto de obras de referência que se destinam a dar resposta a questões precisas e pontuais, e, ao
mesmo tempo, obras que digam respeito às temáticas dos arquivos, e das ciências da informação.
7. Incorporação de novos sistemas de informação;
Tendo o Arquivo Municipal como funções a preservação, tratamento e disponibilização de arquivos da
região com valor patrimonial, o Município propõe-se desenvolver uma política de aquisição, por compra,
depósito, doação, incorporação, permuta ou outra forma legal, de arquivos privados, pessoais, de famílias
ou empresas com relevância para a história do mesmo.
8. Promoção do contacto com as Juntas de Freguesia e demais associações do concelho;
É nossa intenção promover todas as diligências, nomeadamente, formação sobre arquivística, junto das
Juntas de Freguesia e demais Associações do Concelho na posse de fundos documentais com valor cultural,
para que estes sejam devida e convenientemente conservados e tratados arquivisticamente.
9. Dinamização de atividades de extensão cultural;
Pretendemos continuar a apostar na realização de exposições, palestras e tertúlias, sobre assuntos
relacionados com a documentação à guarda do Arquivo Municipal, para incentivar o contacto com as
fontes primárias, gerar uma nova atitude face ao património documental, e propiciar o desenvolvimento de
hábitos de pesquisa e de visita ao arquivo.
10. Dinamização de atividades de extensão educativa;
Continuação da implementação de um conjunto de ações, sessões pedagógicas, visitas guiadas e concursos,
que visam sensibilizar e motivar os diferentes públicos para a consulta das fontes documentais, incentivar o
gosto pelo conhecimento da história local, e alertar para a importância do trabalho arquivístico como fator
de formação cultural/moral e cívica de todos os cidadãos.
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Bibliotecas
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Na sequência da análise dos resultados das sessões temáticas e dos inquéritos realizados, considerando a
sistematização dos resultados obtidos com os inquéritos efetuados à população bem como as políticas
nacionais e programas estruturantes no âmbito do livro e da leitura e as diretrizes da Direção Geral do Livro
e das Bibliotecas (atual Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e Arquivos - DGLAB) para a
Rede de Bibliotecas de Leitura Pública, apresentamos um conjunto de objetivos a implementar pelo
Município nesta área.
Assim, são indicados nove objetivos e o respetivo conjunto de ações e atividades que os constituem e
possibilitam a sua concretização:

1.

Implementação da Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis

Visa incentivar a criação e sustentação de uma rede de bibliotecas locais, proporcionando a
democratização do acesso à cultura escrita e oral na formação de uma rede de bibliotecas de acesso
público. Uma biblioteca de acesso público, integrada numa rede de bibliotecas públicas, escolares e de
coletividades, pode tornar-se a fonte privilegiada e acessível para a disseminação da informação e do
conhecimento ao conjunto dos seus cidadãos. Com otimização de recursos e priorização do acesso a estes
equipamentos, é possível sublevar a oferta de leitura à população. Estabelecer parcerias com associações e
coletividades do Município, estruturar parcerias de modo a criar uma rede de organizações de diversos
setores (públicos e privados) dispostas a contribuir para a criação de um ambiente social mais favorável ao
alargamento de hábitos culturais na área do livro e da leitura e a reforçar o financiamento de iniciativas, e
facilitar a articulação entre projetos das diferentes organizações promotoras de leitura, assegurando
sinergias fundamentais para a eficácia de todas as atividades.

2.

Criação da plataforma eletrónica da Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis

Criada com a finalidade de possibilitar uma maior articulação entre as entidades integradas na rede e
promotoras das várias ações, permitindo uma organização atempada de temáticas, datas e outros
elementos levando a uma maior diversidade de atividades e eventos para divulgação. Por outro lado,
permitirá proporcionar informação de âmbito técnico e tornar-se um instrumento essencial na
comunicação entre parceiros, instituições e munícipes.

3.

Reativação da Biblioteca de Ossela

Conforme consta do levantamento efetuado no ano de 2010, a Biblioteca de Ossela, construída em 1970
sob a orientação do próprio escritor Ferreira de Castro, até ao seu encerramento temporário, tinha vindo a
proporcionar o empréstimo domiciliário e a consulta local e tem funcionado como um serviço de leitura ao
longo dos anos quer aos habitantes de Ossela, quer aos estudiosos da obra do escritor. Tendo em conta
este enquadramento o Município deverá considerar esta área de intervenção. No entanto os custos e
necessidades de recursos associados à sua reativação devem ser muito bem ponderados - implica não só os
custos associados a pontuais obras de adaptação do espaço, mas também os custos associados ao seu
funcionamento mobiliário, equipamento, renovação e atualização regular da coleção, recursos humanos a
afetar, pelo que a concretização deste objetivo estratégico necessitará de um quadro temporal alargado.
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4.

Manutenção e dinamização do Catálogo Coletivo Concelhio

Num processo contínuo, é essencial a manutenção do catálogo coletivo que integra os catálogos das
bibliotecas em funcionamento no Município, e que requer um trabalho regular de uniformização e
procedimentos técnicos especializados. Considerando-se a constituição de uma rede de bibliotecas, deverá
ser assumido como um objetivo a sua manutenção, a sua atualização pela adesão de parceiros e novas
unidades de catálogos e a conceção de ações que promovam junto dos munícipes a utilização deste recurso
na sua procura por informação e documentação, seja para lazer ou para trabalho.

5.

Adesão à Rede Europeana

A adesão à Rede Europeana surge como uma oportunidade única de divulgar e valorizar o acervo
documental da imprensa local. A Europeana foi uma iniciativa lançada pela Comissão em 2005 e
materializada em estreita cooperação com as bibliotecas nacionais e outros organismos culturais dos
Estados-Membros, assim como através do importante apoio dado pelo Parlamento Europeu. A Europeana é
dirigida pela Fundação para a Biblioteca Digital Europeia, que reúne as principais associações de
bibliotecas, arquivos, museus, arquivos audiovisuais e instituições culturais da Europa. A adesão pressupõe
o cumprimento de um conjunto mínimo de requisitos, daí que, já há algum tempo, o Município tem vindo a
trabalhar no sentido de reunir os requisitos necessários, nomeadamente através do projeto da Imprensa
Local Digital da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.

6.

Enriquecimento do Fundo Local

É fundamental ampliar a coleção de obras de autores locais, para que os utilizadores tenham disponível um
conjunto de obras de e sobre Oliveira de Azeméis, que se destinam a dar resposta a questões precisas e
pontuais sobre a história local e sobre os escritores do município, de modo a ver o serviço prestado pelo
Fundo Local como um multisserviços – difusor de informação sobre património cultural, social, natural,
económico, literário, etc. visando valorizar e promover a cultura local.

7.

Promoção da imagem das bibliotecas e da Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis

Divulgar de forma mais ampla as bibliotecas, o programa da Rede e os projetos e iniciativas de promoção
da leitura que se desenvolvem no Município, recorrendo aos meios de comunicação social e com a
exploração dos recursos e meios comunicacionais existentes.

8.

Dinamização de atividades de extensão cultural e de extensão educativa

Continuação da implementação de um conjunto de ações, sessões pedagógicas, visitas guiadas e concursos,
que visam sensibilizar e motivar os diferentes públicos para a leitura e conhecimento, incentivar o gosto
pela leitura, alertar para a importância das bibliotecas e do conhecimento como fatores de formação
cultural/moral e cívica de todos os cidadãos e assegurar a execução de um conjunto de programas
nucleares de promoção da leitura em instituições educativas e culturais, recorrendo ao envolvimento das
famílias.
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9.

Criação do Concurso de Apoio à Edição

O Concurso de Apoio à Edição constitui uma das linhas de intervenção específica cuja realização se inscreve
num plano integrado de incentivo à criação literária, edição de obras e apoio a autores. Ao apoiar a
atividade editorial e a aquisição de obras, o Município de Oliveira de Azeméis incentivará a divulgação e
promoção de obras e autores que concorrem para o enriquecimento do património cultural e científico e
divulgar obras de interesse literário, artístico e cultural.

Observação
Em relação aos equipamentos municipais que se enquadram nesta área temática, considera-se importante
fazer as ressalvas abaixo inscritas que refletem problemas já identificados e cuja resolução contribuirá para
uma melhoria da eficácia dos mesmos e uma maior capacidade de, nos prazos previstos na parte IV,
conseguir atingir as metas que se traçam para esta área temática no Plano Municipal da Cultura:


No que concerne à Biblioteca Municipal Ferreira de Castro e à Biblioteca de Ossela, além da
necessidade contínua de aquisição de documentos em suportes diversos, da manutenção do
sistema de gestão integrada de bibliotecas que sustenta informaticamente o catálogo coletivo e as
funções integradas e articuladas de administração e empréstimo, da manutenção do equipamento
informático (software e hardware e internet) que dá suporte ao funcionamento integrado das
bibliotecas que deverá ter capacidade para dar resposta às exigências dos munícipes, e da
conservação/manutenção do edifício, é fundamental manter-se um quadro de pessoal com
competências técnicas especializadas, sob pena de ser condicionado o normal funcionamento dos
equipamento e inviabilizar-se o cumprimento dos objetivos traçados neste plano.
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Definição dos Vetores de ação a desenvolver

Definição dos Vetores de ação a desenvolver
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A concretização dos objetivos a desenvolver pelo Município implica uma análise prospetiva que permita,
por um lado antever as necessidades e ações necessárias para se cumprir a meta pretendida e, por outro,
delinear hipóteses alternativas para as situações em que se afigure impossível chegar à meta prevista.
Com base neste pressuposto procurou elaborar-se um estudo das ações necessárias para atingir as metas
que resultam da análise das participações da população ao longo de todo o processo, tendo em linha de
conta os cenários que podem influenciar a capacidade de as atingir.
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Artes |Espetáculos | Atividades Lúdicas

Artes | Espetáculos |Atividades Lúdicas
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1. Criação de uma plataforma eletrónica cultural municipal;
1.1. Desenvolvimento de política de articulação entre as entidades promotoras das várias ações
culturais do concelho;
1.2. Criação, definição e desenvolvimento dos conteúdos para plataforma eletrónica;
1.3. Uniformização de critérios p/ inserção dos dados pelas entidades promotoras dos eventos;
1.4. Divulgação da plataforma.
2. Criação de organismo cultural municipal;
2.1. Constituição de organismo composto por todas a entidades promotoras de eventos/espetáculos e
atividades culturais do concelho;
2.2. Articulação das realizações culturais evitando sobreposições ou repetições;
2.3. Estudar e definir os espaços culturais que melhor se adaptam e enriquecem os eventos
2.4. Conjugação de esforços no sentido de aumentar e diversificar a oferta cultural do concelho;
2.5. Avaliação, reformulação e criação de plano anual de ações culturais.
3. Criação de Agenda Cultural;
3.1. Criação, definição e desenvolvimento da linha gráfica para o documento;
3.2. Compilar as informações para inserção dos dados;
3.3. Estudo para a estratégia de distribuição publicitária.
4. Realização de atividades lúdicas;
4.1. Estudo e planificação para realização de workshops sobre jogos tradicionais;
4.2. Desenvolvimento de atividades com cariz formativo a nível do desenvolvimento pessoal;
4.3. Continuação da execução de atividades para crianças e famílias;
4.4. Estudo para projecto de mostra de jogos e brinquedos antigos.
5. Implementação de rede concelhia de Ludotecas;
5.1. Implementação de rede concelhia de Ludotecas.
6. Desenvolver eventos em parceria com outras instituições.
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Arqueologia |Museus | Património

Arqueologia | Museus |Património
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O cumprimento das metas elencadas como grandes objetivos tem implícito a necessidade de desenvolver
um conjunto de ações que crie as condições necessárias para atingir os objetivos traçados.
No presente capítulo indicam-se, para cada objetivo, as ações que será necessário desencadear ao longo do
tempo para garantir o cumprimento do Plano Municipal da cultura.
1. Criação de plataforma eletrónica para divulgação do património cultural existente no Município;
1.1 Revisão e uniformização dos dados já existentes sobre o património cultural do concelho;
1.2 Desenvolvimento de pesquisa bibliográfica para atualização dos dados conhecidos;
1.3 Desenvolvimento de trabalho de campo para identificação de novos elementos patrimoniais e
atualização dos dados sobre os elementos patrimoniais já conhecidos;
1.4 Conceção de um modelo de apresentação dos dados que se ajuste aos diferentes tipos de
património cultural;
1.5 Estudo de plataforma eletrónica capaz de disponibilizar de forma interativa o património cultural
do concelho (possibilitando a colaboração de toda a população);
1.6 Definição da forma de submissão e validação dos dados enviados pela população;
1.7 Programação da plataforma eletrónica e criação do grafismo;
1.8 Introdução dos dados existentes nos serviços na plataforma eletrónica;
1.9 Testes e apresentação pública do projeto.
2. Criação de Roteiros Patrimoniais;
2.1. Revisão e uniformização dos dados já existentes sobre o património cultural do concelho;
2.2. Desenvolvimento de pesquisa bibliográfica para atualização dos dados conhecidos;
2.3. Desenvolvimento de trabalho de campo para identificação de novos elementos patrimoniais e
atualização dos dados sobre os elementos patrimoniais já conhecidos;
2.4. Estudo de percursos temáticos, cronológicos ou tipológicos, combinando elementos patrimoniais
com elementos ambientais, para maximizar a fruição da experiência;
2.5. Desenvolvimento de pequenos trabalhos de facilitem a circulação em segurança e visita aos
elementos patrimoniais constantes dos roteiros;
2.6. Criação de material informativo sobre os pontos de interesse em cada percurso em suporte papel;
2.7. Desenvolvimento de aplicação para dispositivos móveis com material informativo sobre os
percursos;
2.8. Conceção de sinalética direcional e informativa sobre os roteiros culturais do Município;
2.9. Estudo de colocação da sinalética direcional e informativa sobre os roteiros culturais do Município;
2.10. Colocação da sinalética direcional e informativa sobre os roteiros culturais do Município;
2.11. Apresentação pública do projeto.
3. Valorização de bens patrimoniais que possam refletir a identidade do Município;
3.1. Identificação dos bens patrimoniais considerados relevantes para a identidade do Município;
3.2. Desenvolvimento de parcerias com instituições de ensino/centros de investigação que possibilitem
um aumento da capacidade de intervenção sobre o património;
3.3. Desenvolvimento de estudos para aprofundar o conhecimento sobre esses bens patrimoniais;
3.4. Desenvolvimento de trabalhos arqueológicos integrados em projetos de investigação que permitam
aumentar o conhecimento sobre os sítios arqueológicos;
3.5. Integração destes bens patrimoniais em roteiros sempre que possível;
3.6. Edição de artigos, ou estudos monográficos sobre os bens patrimoniais alvo de ações de
valorização;
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3.7. Divulgação através de plataforma eletrónica de elementos sobre os bens patrimoniais valorizados;
3.8. Instrução de processos de classificação dos bens patrimoniais de interesse Municipal e/ou Nacional;
3.9. Proteção dos bens imóveis e sítios arqueológicos em instrumentos de gestão territorial,
nomeadamente PDM e Regulamento para o Património Cultural Edificado;
3.10. Realização de seminários/conferências sobre o património, destinadas ao público em geral e
assentes na divulgação dos trabalhos realizados.
4. Edição de boletim/revista sobre o património local;
4.1. Definição do conceito da publicação;
4.2. Definição de política editorial;
4.3. Definição da periodicidade;
4.4. Escolha do título;
4.5. Criação de um concelho científico/redatorial;
4.6. Definição dos temas abordar;
4.7. Definição das formas de colaboração;
4.8. Definição do conceito gráfico;
4.9. Edição de número 0 para teste do modelo;
4.10. Apresentação do número 1;
4.11. Elaboração de artigos sobre o património local.
5. Criação de Museu/Centro Interpretativo Municipal;
5.1. Desenvolvimento de parcerias com instituições de ensino/centros de investigação e estruturas
museológicas que possibilitem um aumento da capacidade de definição de uma política
museológica;
5.2. Definição do tema/campo temático da estrutura a criar;
5.3. Definição da missão e metas da estrutura a criar;
5.4. Se o campo temático incluir a arqueologia: desenvolvimento de trabalhos arqueológicos integrados
em projetos de investigação que permitam aumentar o conhecimento sobre os sítios
arqueológicos;
5.5. Estudo de espólios a integrar no programa expositivo;
5.6. Definição do programa expositivo;
5.7. Definição da estrutura organizacional e logística necessária ao funcionamento;
5.8. Opção pela solução Museu ou solução Centro Interpretativo;
5.9. Elaboração de projeto de Arquitetura;
5.10. Elaboração, em simultâneo, de projeto museográfico;
5.11. Definição de projeto educativo da estrutura criada;
5.12. Articulação do equipamento com os roteiros patrimoniais existentes;
5.13. Inauguração de Museu/Centro Interpretativo.
6. Salvaguarda dos bens patrimoniais existentes no Município.
6.1. Inventariação de bens móveis da autarquia;
6.2. Inventariação dos bens imóveis existentes no Município;
6.3. Realização de estudos que aumentem o grau de conhecimento sobre os bens patrimoniais;
6.4. Realização de intervenções de conservação e restauro dos bens móveis e imóveis na posse do
Município;
6.5. Elaboração de guias de boas práticas para a salvaguarda do património, nas suas diversas vertentes;
6.6. Apoio técnico a ações de reabilitação promovidas por entidades privadas;
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6.7. Criação de uma marca de excelência para projetos de reabilitação do património edificado que
promovam os valores vertidos na legislação nacional e convenções internacionais;
6.8. Organização de conferências/seminários sobre a salvaguarda do património.
6.9. Edição de guia de boas práticas para a salvaguarda do património;
6.10. Preparação de ações de educação patrimonial destinadas a grupos alvo a determinar;
6.11. Realização de ações de educação patrimonial.
6.12. Publicação de estudos sobre intervenções realizadas no património cultural do Município;
6.13. Instrução de processos de classificação dos bens patrimoniais de interesse Municipal e/ou
Nacional;
6.14. Proteção dos bens imóveis e sítios arqueológicos em instrumentos de gestão territorial,
nomeadamente PDM e Regulamento para o Património Cultural Edificado.
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Arquivos

Arquivos
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1. Transferência e centralização da documentação arquivada;
1.1. Transferência para o Arquivo Municipal da documentação arquivada no depósito “Rainha”;
1.2. Transferência para o Arquivo Municipal da documentação arquivada no depósito “Cipriano
Martins”.
2. Tratamento do acervo documental
2.1. Recenseamento;
2.2. Avaliação;
2.3. Seleção;
2.4. Eliminação;
2.5. Limpeza;
2.6. Acondicionamento;
2.7. Descrição.
3. Atualização semestral do inventário da documentação de conservação definitiva;
3.1. Seleção, através das Folhas de Recolha de Dados, da documentação definitiva a introduzir no
inventário;
3.2. Contagem das unidades de instalação e verificação das respetivas datas;
3.3. Medição das unidades de instalação;
3.4. Criação do período de classificação;
3.5. Introdução da documentação no respetivo período de classificação;
3.6. Digitalização da capa/1ª página dos documentos e introdução no inventário;
3.7. Disponibilização no Site do AMOA.
4. Adesão à Rede Portuguesa de Arquivos;
4.1. Desenvolvimento do módulo de interoperabilidade OAI-PMH;
4.2. Verificação de todos os registos (Fichas de Descrição) disponíveis na GD-WF;
4.3. Solicitação da adesão.
5. Digitalização do acervo documental;
5.1. Digitalização das licenças de obras;
5.2. Digitalização da documentação notarial;
5.3. Digitalização dos livros de atas;
5.4. Digitalização dos processos de obras particulares.
6. Enriquecimento da Biblioteca de Referência;
6.1. Levantamento das monografias/periódicos;
6.2. Requisição;
6.3. Instalação.
7. Incorporação de novos sistemas de informação;
7.1. Levantamento de arquivos com potencial interesse;
7.2. Contacto com os proprietários/depositários;
7.3. Elaboração do protocolo;
7.4. Incorporação da documentação.
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8. Promoção do contacto com as Juntas de Freguesia e demais associações do concelho;
8.1. Formação “Introdução à arquivística para não arquivistas”.
9. Dinamização de atividades de extensão cultural;
9.1. Organização das atividades;
9.2. Requisição de material;
9.3. Divulgação.
10. Dinamização de atividades de extensão educativa;
10.1. Organização das atividades;
10.2. Requisição de material;
10.3. Divulgação.
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Bibliotecas

Bibliotecas
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1. Implementação da Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis;
1.1. Constituição de um organismo composto por entidades que possuem/tutelam bibliotecas;
1.2. Articulação das ações e projetos, evitando sobreposições ou repetições;
1.3. Conjugação de esforços no sentido de aumentar e diversificar as ações de promoção do livro e da
leitura no município;
1.4. Avaliação, reformulação e criação de um plano de ações;
1.5. Apresentação pública do projeto.
2. Criação da plataforma eletrónica da Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis;
2.1. Revisão e uniformização dos dados já existentes sobre as bibliotecas do município;
2.2. Desenvolvimento de pesquisa para atualização dos dados conhecidos;
2.3. Desenvolvimento de trabalho de campo para identificação de novos elementos e atualização dos
dados sobre os elementos já conhecidos;
2.4. Conceção de um modelo de apresentação dos dados;
2.5. Estudo da plataforma eletrónica capaz de disponibilizar informação de forma interativa;
2.6. Definição da forma de submissão e validação dos dados enviados pelos parceiros;
2.7. Programação da plataforma eletrónica e criação do grafismo;
2.8. Introdução dos dados existentes na plataforma eletrónica;
2.9. Testes e apresentação pública da plataforma.
3. Reativação da Biblioteca de Ossela;
3.1. Levantamento das obras necessárias;
3.2. Levantamento dos recursos necessários – mobiliário, equipamentos, documentos;
3.3. Definição da afetação dos recursos humanos;
3.4. Execução das obras;
3.5. Desenvolvimento dos processos de aquisição necessários;
3.6. Preparação e elaboração dos materiais divulgativos adequados;
3.7. Instalação e montagem dos recursos;
3.8. Tratamento, transferência e instalação do fundo existente;
3.9. Organização do serviço;
3.10.
Divulgação e abertura.
4. Manutenção e dinamização do Catálogo Coletivo Concelhio;
4.1. Manter a introdução e a atualização de novos registos na base de dados bibliográfica de cada uma
das bibliotecas;
4.2. Promover ações de formação para a utilização do catálogo em linha entre os munícipes, para
pesquisa de informação, reserva e renovação e no ambiente web 2.0. (redes sociais);
4.3. Manter o fornecimento regular de documentos para empréstimo e consulta, para atender a todos
os perfis de utilizadores.
5. Adesão à Rede Europeana;
5.1. Ativação do módulo de interoperabilidade GEAD;
5.2. Validação dos registos (Fichas de Descrição) e inserção de dados padrão;
5.3. Solicitação da adesão.
6. Enriquecimento do Fundo Local;
6.1. Levantamento das monografias/periódicos;
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6.2. Requisição;
6.3. Instalação;
6.4. Divulgação.
7. Promoção da imagem das bibliotecas e da Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis;
7.1. Investir na produção de materiais de divulgação deste eixo de intervenção do município;
7.2. Desenvolvimento de ações para valorização dos espaços e recursos (visitas e divulgação).
8. Dinamização de atividades de extensão cultural e de extensão educativa;
8.1. Estudo e planificação de atividades;
8.2. Desenvolvimento de atividades;
8.3. Divulgação.
9. Criação do Concurso de Apoio à Edição;
9.1. Aprovação do regulamento do concurso;
9.2. Divulgação.
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Indicação de Sinergias e Constrangimentos

Indicação de Sinergias e Constrangimentos
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Ao elencar os vetores de ação a desenvolver pelo Município e ao procurar antecipar os cenários que podem
facilitar ou obstaculizar a sua concretização percebemos que haveria um conjunto de vetores prioritários
que nos possibilitariam a chegada às metas traçadas e cuja não concretização colocava em causa a chegada
às metas estabelecidas. Além disso, outros, sendo ou não prioritários, podiam conjugar-se para a
prossecução de múltiplos objetivos, mesmo fora da área temática para a qual tinham sido inicialmente
pensados.
Considerámos importante – com vista a uma melhor e mais ágil gestão do plano Municipal da Cultura, após
a sua aprovação – enfatizar os vetores prioritários a desenvolver, bem como os constrangimentos que
podem ocorrer pondo em causa o cumprimento do Plano.
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Artes |Espetáculos | Atividades Lúdicas

Artes | Espetáculos |Atividades Lúdicas
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O efeito resultante da ação de vários agentes que atuam de forma coordenada para um resultado comum
pode ter um valor superior ao valor do conjunto desses agentes, se atuassem individualmente, assim os
quadros indicados servem para associar determinadas ações que contribuem para a prossecução dos
objetivos desta área temática.
1. Criação de plataforma eletrónica cultural municipal
Nº
1.1

1.2

1.3

1.4

Ação
Desenvolvimento de política de
articulação entre as entidades
promotoras das várias ações culturais
do concelho;
Criação, definição e desenvolvimento
dos conteúdos para a plataforma
eletrónica;
Uniformização de critérios p/ inserção
dos dados pelas entidades promotoras
dos eventos;
Divulgação da plataforma.

Sinergias

Relações

Constrangimentos

1.2
1.3
2.2

A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços.

1.3

A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços.

1.2
1.1

Importância
Fundamental

Prioritário

Prioritário
A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços.

Regular

2. Criação de organismo cultural municipal
Nº
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

Ação
Constituição de organismo composto
por todas as entidades promotoras de
eventos/espetáculos e atividades
culturais do concelho;

Articulação das realizações culturais
evitando sobreposições ou repetições;
Estudar e definir os espaços culturais
que melhor se adaptam e enriquecem
os eventos;
Conjugação de esforços no sentido de
aumentar e diversificar a oferta
cultural do concelho;

Avaliação, reformulação e criação de
plano anual de ações culturais.

Sinergias
1.1
1.4
2.2
2.3
2.4
2.5
3.3
1.1
2.4
1.1

1.1
2.2
4.1
4.2
4.3
4.4
1.1
2.1

Relações

Constrangimentos

Importância

A sua concretização depende
da colaboração dos parceiros.
Fundamental

Prioritário
A sua concretização depende
da colaboração dos parceiros.

Regular

A sua concretização depende
da colaboração dos parceiros.
Regular

A sua concretização depende
da colaboração dos parceiros.

Prioritário
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3. Criação de Agenda Cultural
Nº
3.1

3.2

3.3

Ação

Sinergias Relações

Criação, definição e desenvolvimento
de linha gráfica para o documento;
Compilar as informações para inserção
dos dados;
Estudo para a estratégia de distribuição
publicitária.

1.1
1.3
2.1
1.1

Constrangimentos
A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços.
A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços.
A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços.

Importância
Prioritário

Regular

Regular

4. Realização de atividades lúdico-culturais
Nº
4.1
4.2

4.3
4.4

Ação
Estudo e planificação para realização
de workshops sobre jogos tradicionais;
Desenvolvimento de atividades com
cariz formativo a nível do
desenvolvimento pessoal;
Continuação da execução de atividades
para crianças e famílias;
Estudo para projeto de mostra de jogos
e brinquedos antigos.

Sinergias Relações

Constrangimentos

1.1

Poucos recursos humanos

1.1

Limitações orçamentais

Importância
Fundamental
Regular

Limitações orçamentais
1.1

Poucos recursos humanos

Regular
Fundamental

5. Implementação de rede concelhia de Ludotecas
Nº
5.1

Ação
Implementação de rede concelhia de
Ludotecas.

Sinergias Relações

Constrangimentos
A sua concretização depende
da colaboração dos parceiros,
de disponibilidade orçamental
e dos recursos humanos

Importância
Fundamental
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Arqueologia |Museus | Património

Arqueologia | Museus |Património
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Nesta área temática há um conjunto de ações a desenvolver para atingir os objetivos que são comuns, o
que permite trabalhar em várias frentes em simultâneo. Procura-se através dos quadros abaixo indicar as
ações que servem múltiplos objetivos, hierarquizar a sua importância e transmitir os riscos associados ao
não desenvolvimento de algumas das ações elencadas.
1. Criação de plataforma eletrónica para divulgação do património cultural existente no Município
Nº
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

Ação

Sinergias Relações

Revisão e uniformização dos dados já
existentes sobre o património cultural
do concelho;

1.2
2.1
3.1
6.1
6.2

Desenvolvimento
bibliográfica para
dados conhecidos;

1.1
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
6.1
6.2
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.3
3.4
6.1
6.2
6.3
2.6
2.7
3.7

de
pesquisa
atualização dos

Desenvolvimento de trabalho de
campo para identificação de novos
elementos patrimoniais e atualização
dos dados sobre os elementos
patrimoniais já conhecidos;

Conceção de um modelo de
apresentação dos dados que se ajuste
aos diferentes tipos de património
cultural;

Estudo de plataforma eletrónica capaz
de disponibilizar de forma interativa o
património cultural do concelho
(possibilitando a colaboração de toda a
população);
Definição da forma de submissão e
validação dos dados enviados pela
população;
Programação da plataforma eletrónica
e criação do grafismo;

Introdução dos dados existentes nos
serviços na plataforma eletrónica;
Testes e apresentação pública do
projeto.

Constrangimentos

Importância

Sem uma revisão e atualização
dos dados conhecidos, há a
possibilidade da informação
disponibilizada conter
incorreções, o que
descredibiliza o projeto.

Prioritário

Regular

Prioritário

Não existindo um modelo
uniforme a informação
disponibilizada pode tornar-se
demasiado confusa para os
utilizadores e prejudicar a
qualidade dos contributos por
eles submetidos.

1.4
1.7
2.7
3.7

Prioritário

1.5
1.7
1.4
1.5
1.6
2.7

Fundamental

Regular
Implica a colaboração de outros
serviços. Se não for executada,
não é possível atingir este
objetivo estratégico.

Fundamental

Regular
Regular
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2. Criação de Roteiros Patrimoniais
Nº
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Ação
Revisão e uniformização dos dados já
existentes sobre o património cultural
do concelho;

Desenvolvimento
bibliográfica para
dados conhecidos;

de
pesquisa
atualização dos

Desenvolvimento de trabalho de
campo para identificação de novos
elementos patrimoniais e atualização
dos dados sobre os elementos
patrimoniais já conhecidos;

Estudo de percursos temáticos,
cronológicos
ou
tipológicos,
combinando elementos patrimoniais
com elementos ambientais, para
maximizar a fruição da experiência;

Desenvolvimento
de
pequenos
trabalhos de facilitem a circulação em
segurança e visita aos elementos
patrimoniais constantes dos roteiros;
Criação de material informativo sobre
os pontos de interesse em cada
percurso em suporte papel;

Desenvolvimento de aplicação para
dispositivos móveis com material
informativo sobre os percursos;
Conceção de sinalética direcional e
informativa sobre os roteiros culturais
do Município;
Estudo de colocação da sinalética
direcional e informativa sobre os
roteiros culturais do Município;

Sinergias Relações
1.1
1.2
3.1
6.1
6.2
1.1
1.2
1.3
2.1
2.3
3.1
3.3
3.4
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.3
3.4
5.4
6.3
3.5
5.12

Constrangimentos

Importância
Prioritário

Regular

Prioritário

2.2
2.3

O sucesso destes roteiros
dependerá da capacidade do
Município garantir que os
elementos patrimoniais e
ambientais que os integram são
preservados, sob pena de
deixarem de fazer sentido.

Fundamental

2.4
Regular
2.7
2.9
5.12

A disponibilização de material
informativo é imprescindível
para garantir que os potenciais
visitantes conhecem a oferta
de percursos disponíveis e têm
acesso a informação
complementar sobre os
mesmos. Além disso ainda
podem funcionar como
elemento de divulgação pelo
que a sua inexistência reduz o
alcance da medida.

Fundamental

1.5
Secundário
2.6
2.7
2.9
2.10
2.8
2.10

2.4
Regular
A identificação dos elementos
patrimoniais a visitar é
essencial, para que turistas e
munícipes consigam efetuar o
percurso definido sem saírem
da rota e para que obtenham
uma informação mínima sobre
os locais onde se deslocam.

Fundamental
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2.10

2.11

Colocação da sinalética direcional e
informativa sobre os roteiros culturais
do Município;
Apresentação pública do projeto.

2.8
2.9

Regular
Regular
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3. Valorização de bens patrimoniais que possam refletir a identidade do Município
Nº
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Ação
Identificação dos bens patrimoniais
considerados relevantes para a
identidade do Município;

Desenvolvimento de parcerias com
instituições de ensino/centros de
investigação que possibilitem um
aumento da capacidade de intervenção
sobre o património;
Desenvolvimento de estudos para
aprofundar o conhecimento sobre
esses bens patrimoniais;

Desenvolvimento
de
trabalhos
arqueológicos integrados em projetos
de
investigação
que
permitam
aumentar o conhecimento sobre os
sítios arqueológicos;

Integração destes bens patrimoniais
em roteiros sempre que possível;
Edição de artigos, ou estudos
monográficos
sobre
os
bens
patrimoniais alvo de ações de
valorização;
Divulgação através de plataforma
eletrónica de elementos sobre os bens
patrimoniais valorizados;
Instrução de processos de classificação
dos bens patrimoniais de interesse
Municipal e/ou Nacional;

Sinergias Relações
1.1
1.2
2.1
6.1
6.2
5.1

3.8
3.9
6.13
6.14

Constrangimentos
A definição da identidade do
Município implica o
conhecimento minucioso das
suas valências.

Importância
Fundamental

Regular

1.2
1.3
2.2
2.3
3.4
5.4
6.1
6.2
6.3
1.2
1.3
2.2
2.3
3.3
5.4
6.1
6.2
6.3
2.4
5.12
4.11
6.12

Sem a realização de estudos
sobre os bens patrimoniais não
é possível estruturar projetos
que visem a sua valorização.
Fundamental

Sem a realização de trabalhos
nos sítios arqueológicos não é
possível estruturar projetos
que visem a sua valorização.
Fundamental

Regular
6.4
Regular

1.5
Regular
6.13

Proteção dos bens imóveis e sítios
arqueológicos em instrumentos de
gestão territorial, nomeadamente PDM
e Regulamento para o Património
Cultural Edificado;

6.14

Realização de seminários/conferências
sobre o património, destinadas ao
público em geral e assentes na
divulgação dos trabalhos realizados.

6.8

1.3
3.1
3.3
3.4
3.9
5.4
1.3
3.1
3.3
3.4
3.8
5.4

3.3
3.4

Regular

Não existindo a Proteção
conferida pelos instrumentos
de gestão territorial do
Município, não será possível
garantir a preservação dos bens
patrimoniais e, por
consequência promover a sua
valorização.

Fundamental

Regular
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4. Edição de boletim/revista sobre o património local
Nº
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

Ação

Sinergias Relações

Definição do conceito da publicação;
Definição de política editorial;

Definição da periodicidade;
Escolha do título;
Criação
de
um
científico/redatorial;

Constrangimentos

concelho

Definição dos temas abordar;

4.7
4.8
4.9

Definição das formas de colaboração;
Definição do conceito gráfico;
Edição de número 0 para teste do
modelo;
Apresentação do número 1.
Elaboração de artigos sobre o
património local.

4.2
4.5
4.7

6.7
6.12
4.5

Importância
Fundamental

A inexistência de uma política
editorial que estabeleça as
linhas de orientação pode
redundar numa publicação sem
uniformidade e sem qualidade.

4.1

4.6

4.10
4.11

4.3
4.1
4.5
4.6

Fundamental

Regular
Regular
A inexistência de um concelho
científico/redatorial integrado
por especialistas de renome
nacional retira prestígio e
credibilidade à publicação.

Fundamental

Regular
Regular
Regular
Secundário
Regular

3.6
6.12

Regular
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5. Criação de Museu/Centro Interpretativo Municipal
Nº
5.1

5.2

5.3
5.4

5.5
5.6

5.7

5.8
5.9

5.10
5.11

5.12

Ação
Desenvolvimento de parcerias com
instituições de ensino/centros de
investigação e estruturas museológicas
que possibilitem um aumento da
capacidade de definição de uma
política museológica;
Definição do tema/campo temático da
estrutura a criar;

Definição da missão e metas da
estrutura a criar;
Se o campo temático incluir a
arqueologia: desenvolvimento
de
trabalhos arqueológicos integrados em
projetos de investigação que permitam
aumentar o conhecimento sobre os
sítios arqueológicos;

Estudo de espólios a integrar no
programa expositivo;
Definição do programa expositivo;

Sinergias Relações

Importância

Regular

1.2
1.3
2.2
2.3
3.1
3.3
3.4
5.4
6.1

Sem uma definição clara do
campo temático da estrutura
museológica a criar, a sua
concretização e funcionamento
ficam seriamente limitados.

Prioritário

Fundamental
1.2
1.3
2.2
2.3
3.3
3.4
6.1
6.2
6.3
6.1
3.3

Definição da estrutura organizacional e
logística necessária ao funcionamento;

Opção pela solução Museu ou solução
Centro Interpretativo;
Elaboração de projeto de Arquitetura;

5.2

3.4
5.4
1.2
1.3
2.2
2.3
3.3
3.4
5.4
6.1
5.2
5.3
5.4
5.6

Nesta situação específica, uma
vez que o conhecimento dos
sítios é, na maior parte dos
casos, muito incipiente sem a
realização de trabalhos
arqueológicos não será possível
desenvolver conteúdos para
uma estrutura museológica.

Regular

Regular
Sem um programa expositivo
definido não é possível prever
as condições logísticas
necessárias ao funcionamento
da estrutura museológica, nem
as instalações ou recursos
humanos a afetar.
A indefinição quanto à
organização e logística
necessária ao bom
funcionamento de uma
estrutura museológica tem por
consequência a elaboração de
um projeto de arquitetura que
nem sempre corresponde ao
que é necessário para o
museu/centro interpretativo.

Fundamental

Fundamental

Fundamental
5.2
5.6
5.7

Elaboração de projeto museográfico;
Definição de projeto educativo da
estrutura criada;
Articulação do equipamento com os
roteiros patrimoniais existentes;

Constrangimentos

3.2

O projeto de arquitetura deve
ter em conta o programa e as
necessidades logísticas do
museu/centro interpretativo
caso contrário será um
obstáculo ao seu bom
funcionamento.

Regular

Regular
5.2
5.3
5.6
2.4
3.5

Regular
Regular
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5.13

Inauguração
Interpretativo.

de

Museu/Centro

Regular
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6. Salvaguarda dos bens patrimoniais existentes no Município
Nº
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
6.10

6.11
6.12

6.13

Ação

Sinergias Relações

Inventariação de bens móveis da
autarquia;

Inventariação dos bens
existentes no Município;

imóveis

Realização de estudos que aumentem
o grau de conhecimento sobre os bens
patrimoniais;

1.1
1.2
2.1
3.1
6.2
1.1
1.2
1.3
2.1
3.1
6.1
1.2
1.3
2.2
2.3
3.3
3.1
5.4

Realização
de
intervenções
de
conservação e restauro dos bens
móveis e imóveis na posse do
Município;

Elaboração de guias de boas práticas
para a salvaguarda do património, nas
suas diversas vertentes;

6.9

Apoio técnico a ações de reabilitação
promovidas por entidades privadas;

Criação de uma marca de excelência
para projetos de reabilitação do
património edificado que promovam os
valores vertidos na legislação nacional
e convenções internacionais;
Organização
de
conferências/seminários
sobre
a
salvaguarda do património;

Edição de guia de boas práticas para a
salvaguarda do património;
Preparação de ações de educação
patrimonial destinadas a grupos alvo a
determinar;
Realização de ações de educação
patrimonial;
Publicação
de
estudos
sobre
intervenções realizadas no património
cultural do Município.

Instrução de processos de classificação
dos bens patrimoniais de interesse
Municipal e/ou Nacional;

3.10

5.2
5.6

Constrangimentos
O desconhecimento dos bens
móveis da autarquia impede a
sua salvaguarda.

O desconhecimento dos bens
imóveis da autarquia impede a
sua salvaguarda.

Importância
Prioritário

Prioritário

Fundamental

3.7
3.8
3.9
6.5
6.7
6.8
6.10
6.12
6.13
6.14
3.8
3.9
6.13
6.14
3.8
3.9
6.13
6.14
3.8
3.9
6.13
6.14
3.3
3.4
5.4
6.3
6.4

Nos casos em que os bens
patrimoniais se encontram
degradados se não for efetuada
uma intervenção de
conservação e restauro, estes
correm o risco de ser
destruídos.

Regular

Regular

Regular

Secundário

Regular

Regular
6.11
Regular
Fundamental
3.6
3.10
4.11

3.8

3.3
3.4
5.4
6.3
6.4
1.3
3.1
3.3

Regular

Regular
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6.14

Proteção dos bens imóveis e sítios
arqueológicos em instrumentos de
gestão territorial, nomeadamente PDM
e Regulamento para o Património
Cultural Edificado.

3.9

3.4
3.9
5.4
1.3
3.1
3.3
3.4
3.8
5.4

Não existindo a Proteção
conferida pelos instrumentos
de gestão territorial do
Município, não será possível
garantir a preservação dos bens
patrimoniais e, por
consequência promover a sua
valorização.

Fundamental
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Arquivos

Arquivos

Município de Oliveira de Azeméis | 71

Plano Municipal da Cultura | 2013

1. Transferência e centralização da documentação arquivada
Nº
1.1

1.2

Ação
Transferência para o Arquivo Municipal
da documentação arquivada no
depósito “Rainha”;

Transferência para o Arquivo Municipal
da documentação arquivada no
depósito “Cipriano Martins”.

Sinergias Relações
1.1
1.3

1.1
1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1

Constrangimentos

Importância

Falta de transporte, de espaço
para arquivo intermédio e de
recursos humanos para o
tratamento documental.

Prioritário

Falta de transporte, de espaço
para arquivo intermédio e de
recursos humanos para o
tratamento documental.

Prioritário

Constrangimentos

Importância

2. Tratamento do acervo documental
Nº
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Ação
Recenseamento;

Avaliação;

Seleção;

Eliminação;

Limpeza;

Descrição;

Descrição.

Sinergias Relações
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
3.1
8.2
1.1
1.2
1.3
8.2

Falta de recursos humanos para
o tratamento documental e
material
de
limpeza
e
acondicionamento.

1.1
1.2
1.3
8.2

Falta de recursos humanos para
o tratamento documental e
material de limpeza e
acondicionamento.

1.1
1.2
1.3
8.2

Falta de recursos humanos para
o tratamento documental e
material de limpeza e
acondicionamento.

1.1
1.2
1.3
8.2

Falta de recursos humanos para
o tratamento documental e
material de limpeza e
acondicionamento.

1.1
1.2
1.3
4.2
8.2
1.1
1.2
4.2
8.2

Falta de recursos humanos para
o tratamento documental e
material de limpeza e
acondicionamento.

Falta de recursos humanos para
o tratamento documental e
material de limpeza e
acondicionamento.

Falta de recursos humanos para
o tratamento documental e
material de limpeza e
acondicionamento.

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Prioritário
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3. Atualização semestral do inventário da documentação de conservação definitiva

Nº
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

Ação

Sinergias Relações

Seleção, através das Folhas de Recolha
de Dados, da documentação definitiva
a introduzir no inventário;

3.2
3.3

Contagem das unidades de instalação e
verificação das respetivas datas;
Medição das unidades de instalação;

3.1
3.3
3.1
3.2
3.5
3.4

Criação do período de classificação;
Introdução da documentação no
respetivo período de classificação;
Digitalização da capa/1ª página dos
documentos
e
introdução
no
inventário;
Disponibilização no Site do AMOA.

Constrangimentos

1.1
1.2
1.3
2.1
8.2

Importância
Regular

Regular
Regular
Regular
Regular
Regular

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Regular

4. Adesão à Rede Portuguesa de Arquivos

Nº
4.1

4.2

4.3

Ação

Sinergias Relações

Desenvolvimento do módulo de
interoperabilidade OAI-PMH;

4.2
4.3

Verificação de todos os registos (Fichas
de Descrição) disponíveis na GD-WF;

4.1
4.3

Solicitação da adesão.

4.1
4.2

2.6
8.2

Constrangimentos
Sem
o
módulo
de
interoperabilidade
não
é
possível cumprir os requisitos
de adesão
Falta de recursos humanos para
proceder à verificação e
correção dos registos

Importância
Regular

Regular
Regular

5. Digitalização do acervo documental

Nº
5.1
5.2
5.3
5.4

Ação
Digitalização das licenças de obras;
Digitalização da documentação
notarial;
Digitalização dos livros de atas;
Digitalização dos processos de obras
particulares.

Sinergias Relações

Constrangimentos

Importância

Falta de recursos humanos
Falta de recursos humanos

Regular

Falta de recursos humanos
Falta de recursos humanos

Regular

Regular

Regular
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6. Enriquecimento da Biblioteca de Referência

Nº
6.1

Ação

6.2

Levantamento das
monografias/periódicos;
Requisição;

6.3

Instalação.

Sinergias Relações
6.2
6.3
6.1
6.3
6.1
6.2

Constrangimentos

Importância
Secundário

Disponibilização de verbas

Secundário
Secundário

7. Incorporação de novos sistemas de informação

Nº
7.1

Ação

7.3

Levantamento de arquivos com
potencial interesse;
Contacto com os
proprietários/depositários;
Elaboração do protocolo;

7.4

Incorporação da documentação.

7.2

Sinergias Relações
7.2
7.3
7.1
7.3
7.1
7.2
7.1
7.2
7.3

Constrangimentos
Desconhecimento dos arquivos
com potencial interesse
Falta de recetividade por parte
dos proprietários

Importância
Secundário
Secundário
Secundário
Secundário

8. Promoção do contacto com as Juntas de Freguesia e demais associações do concelho

Nº
8.1

Ação

Sinergias Relações

Formação “Introdução à arquivística
para não arquivistas”.

10.1

Constrangimentos
Falta de adesão à formação
proposta

Importância
Regular

9. Dinamização de atividades de extensão cultural

Nº
9.1

9.2

9.3

Ação
Organização das atividades;

Requisição de material;

Divulgação.

Sinergias Relações
9.2
9.3
10.1
9.1
9.3
10.2
9.1
9.2
10.3

Constrangimentos
Falta de adesão por parte do
público-alvo

Importância
Fundamental

Disponibilização de verbas
Fundamental

Fundamental
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10. Dinamização de atividades de extensão educativa

Nº
10.1

10.2

10.3

Ação
Organização das atividades;

Requisição de material;

Divulgação.

Sinergias Relações
9.1
10.2
10.3
9.2
10.1
10.3
9.3
10.1
10.2

8.1

Constrangimentos
Falta de adesão por parte do
público-alvo

Importância
Fundamental

Disponibilização de verbas
Fundamental

Fundamental
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Bibliotecas

Bibliotecas
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1. Implementação da Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis
Nº
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Ação

Sinergias Relações

Constituição de um organismo
composto
por
entidades
que
possuem/tutelam bibliotecas;
Articulação das ações e projetos,
evitando sobreposições ou repetições;
Conjugação de esforços no sentido
aumentar e diversificar as ações
promoção do livro e da leitura
município;
Avaliação, reformulação e criação
um plano de ações;

2.3

8.1
8.2

de
de
no
de

Apresentação pública do projeto.

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
7.1
7.2

8.2

Constrangimentos
A sua concretização depende
da colaboração de outros
organismos e serviços.
A sua concretização depende
da colaboração de outros
organismos e serviços.
A sua concretização depende
da colaboração dos parceiros.

Importância
Fundamental

Prioritário

Regular

A sua concretização depende
da colaboração dos parceiros.
Prioritário

2.9

A sua concretização depende
da colaboração de outros
organismos e serviços.

Regular

2. Criação da plataforma eletrónica da Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis
Nº
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

Ação

Sinergias Relações

Revisão e uniformização dos dados já
existentes sobre as bibliotecas do
município;

1.1

Desenvolvimento de pesquisa para
atualização dos dados conhecidos;

1.1

Desenvolvimento de trabalho de
campo para identificação de novos
elementos e atualização dos dados
sobre os elementos já conhecidos;

1.1

Conceção de um modelo de
apresentação dos dados;
Estudo da plataforma eletrónica capaz
de disponibilizar informação de forma
interativa;
Definição da forma de submissão e
validação dos dados enviados pelos
parceiros
Programação da plataforma eletrónica
e criação do grafismo;

1.1

Introdução dos dados existentes na
plataforma eletrónica;
Testes e apresentação pública da
plataforma.

1.1

Constrangimentos
Sem uma revisão e atualização
dos dados conhecidos, há a
possibilidade da informação
disponibilizada conter
incorreções.
Sem uma revisão e atualização
dos dados conhecidos, há a
possibilidade da informação
disponibilizada conter
incorreções.
Sem uma revisão e atualização
dos dados conhecidos, há a
possibilidade da informação
disponibilizada conter
incorreções.

Importância
Prioritário

Regular

Prioritário

Fundamental

1.1
Prioritário
1.1
1.4
1.1

7.1
7.2

1.5

Regular
Se não for executada, não é
possível atingir este objetivo
estratégico.

Fundamental
Regular

A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços.

Regular
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3. Reativação da Biblioteca de Ossela
Nº
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

Ação

Sinergias Relações

Levantamento das obras necessárias;

Levantamento
dos
recursos
necessários
–
mobiliário,
equipamentos, documentos;
Definição da afetação dos recursos
humanos;
Execução das obras;

Desenvolvimento dos processos de
aquisição necessários;
Preparação e elaboração dos materiais
divulgativos adequados;

2.1

6.1

2.1

4.3

4.3
6.3

Instalação e montagem dos recursos;

Tratamento, transferência e instalação
do fundo existente;
Organização do serviço;
Divulgação e abertura.

4.1

Constrangimentos
A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços.
A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços.
Indisponibilidade de recursos
humanos.
A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços.
Limitações orçamentais.
A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços.
A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços.
A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços.

1.4
7.1
7.2

Importância
Fundamental

Fundamental
Fundamental
Fundamental
Regular
Regular

Regular

Regular
Regular

A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços.

Regular

4. Manutenção e dinamização do Catálogo Coletivo Concelhio
Nº
4.1

4.2

4.3

Ação

Sinergias Relações

Manter a introdução e a atualização de
novos registos na base de dados
bibliográfica de cada uma das
bibliotecas;
Promover ações de formação para a
utilização do catálogo em linha entre
os munícipes, para pesquisa de
informação, reserva e renovação e no
ambiente web 2.0 (redes sociais);
Manter a aquisição regular de
documentos para empréstimo e
consulta, para atender a todos os perfis
de utilizadores.

1.4

Constrangimentos

Importância

Limitações orçamentais.
Regular

1.4
Fundamental

1.4

Limitações orçamentais.
Fundamental

5. Adesão à Rede Europeana
Nº
5.1

5.2
5.3

Ação
Ativação
do
módulo
interoperabilidade GEAD;

Sinergias Relações
de

Validação dos registos (Fichas de
Descrição) e inserção de dados padrão;
Solicitação da adesão.

Constrangimentos
Limitações orçamentais que
afetam a manutenção do
sistema de gestão informática
pois sem o módulo não se
cumprem os requisitos para
adesão.

5.1
5.1
5.2

Importância

Fundamental

Regular
Regular
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6. Enriquecimento do Fundo Local
Nº
6.1
6.2
6.3
6.4

Ação
Levantamento
monografias/periódicos;
Requisição;
Instalação;
Divulgação.

Sinergias Relações
das

Constrangimentos

4.1

Importância
Regular

Limitações orçamentais
4.1
7.1
7.2

Regular
Regular
Regular

7. Promoção da imagem das bibliotecas e da Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis
Nº
7.1

7.2

Ação

Sinergias Relações

Investir na produção de materiais de
divulgação deste eixo de intervenção
do município;

1.5
2.9

Desenvolvimento de ações para
valorização dos espaços e recursos
(visitas e divulgação).

4.2

3.6
3.10
6.4
8.3
9.2
1.5
2.9
8.2

Constrangimentos
A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços e existência de
limitações orçamentais

Importância
Fundamental

Regular

8. Dinamização de atividades de extensão cultural e de extensão educativa
Nº
8.1
8.2
8.3

Ação

Sinergias Relações

Estudo e planificação de atividades;
Desenvolvimento de atividades;
Divulgação.

7.1
7.2

1.4
1.4
1.4

Constrangimentos
Limitações orçamentais
A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços

Importância
Fundamental
Fundamental
Fundamental

9. Criação do Concurso de Apoio à Edição
Nº
9.1
9.2

Ação
Aprovação
concurso;
Divulgação.

do

regulamento

Sinergias Relações
do
7.1
7.2

Constrangimentos

1.4

Limitações orçamentais

1.4

A sua concretização depende
da colaboração de outros
serviços

Importância
Fundamental
Fundamental
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MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO/GESTÃO
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Modelo de Implementação/Gestão
No presente capítulo apresentam-se as atividades a desenvolver para que sejam atingidos os objetivos
elencados acima, bem como os recursos necessários à sua implementação, assim como uma estimativa dos
prazos para a sua concretização. Os objetivos apresentam-se desdobrados nas várias ações que concorrem
para a sua concretização, enumerando-se, dentro de cada uma delas, as atividades necessárias à sua
implementação.
Mantém-se, por uma questão de facilidade de organização das propostas, e de consulta das mesmas, a
divisão por áreas temáticas que consta dos capítulos anteriores.
As propostas de atividades, destinadas a contribuir para atingir os objetivos, elencadas para cada área
temática são apresentadas em tabelas onde se indicam os recursos necessários o tempo de execução
previsto e o custo estimado para a sua concretização.
A cada ação, prevista no capítulo anterior, corresponde uma tabela com a indicação das atividades
necessárias para a levar a cabo. Estas tabelas são acompanhadas, sempre que possível, de um cronograma
que procura fixar no tempo a execução dessas atividades. No entanto, há um conjunto de ações que são de
caráter eventual ou que dependem da intervenção de entidades externas, para as quais podemos estimar
uma duração, mas que não conseguimos enquadrar num período temporal, tendo optado, nesses casos,
por não apresentar qualquer cronograma.
Estes cronogramas convertem a estimativa de tempo necessário, em dias úteis, para completar um projeto,
o que nos permite ter uma noção mais concreta do tempo necessário para concluir cada ação e também
antever quando é que ações que dependem de outras podem ser implementadas. Em termos de
visualização optámos por uma versão que divide o ano em meses, por ser a que permitia uma melhor
articulação da informação, tanto em termos de espaço para as barras do cronograma como das respetivas
legendas.
Na área de Arqueologia | Museus | Património – devido á complexidade de atividades associadas a cada
ação – os cronogramas são apresentados na sequência da tabela relativa a cada ação, acompanhando-a na
mesma página, ou na página imediatamente seguinte, sempre que, por questões de espaço, não seja
possível agrupar os dados na mesma página.
Para sistematizar a informação relativa ao tempo necessário para a execução de cada objetivo apresenta-se
no final um cronograma global, onde estão incluídos e integrados todos os cronogramas relativos às
atividades a desenvolver. Nestes cronogramas globais não se incluem as ações que não se conseguem
enquadrar num período temporal, motivo pelo qual alguns dos cronogramas podem parecer incompletos,
embora contenham toda a informação possível. Este cronograma global é complementado por uma tabela
com a duração de cada atividade, em dias úteis, informação que não é imediatamente percetível no
cronograma, tendo em conta a escala de representação escolhida.
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Artes |Espetáculos | Atividades Lúdicas

Artes | Espetáculos |Atividades Lúdicas
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Desenvolvimento de política de
articulação entre as entidades
promotoras das várias ações
culturais do concelho;

Criação, definição e
desenvolvimento dos conteúdos
para a plataforma eletrónica;

Uniformização de critérios p/
inserção dos dados pelas entidades
promotoras dos eventos;

1.2

1.3

Ação

1.1

Nº

c) Conceção de mecanismo de

e) Programação da plataforma
eletrónica;
a) Definição dos dados a incluir na
aplicação informática que sirvam
para descrever as diversas
entidades;
b) Preenchimento das fichas da
aplicação informática com os dados
disponíveis;

c) Elaboração e análise das fichas
de registo e seleção dos dados a
disponibilizar na plataforma
eletrónica disponibilizada na web;
d) Criação de imagem gráfica para a
plataforma eletrónica;

b) Desenvolvimento de esboço que
contemple as ideias traçadas na
ação 1.3.

a) Análise de modelos de
plataformas eletrónicas já
existentes;

c) Criação de modelo de registo
uniforme da informação para os
diversos tipos de eventos;

b) Elaboração de listagem com
atividades desenvolvidas;

a)Atualização dos
dados/informações sobre as
instituições existentes;

Atividades

Construção de plataforma eletrónica
Inexistente

Participantes (serviços)

a) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico e Secção de Gestão e
Animação dos Equipamentos
Socioculturais
b) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico e Secção de Gestão e
Animação dos Equipamentos
Socioculturais
c) Informática, Divisão Municipal de

a) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico e Secção de Gestão e
Animação dos Equipamentos
Socioculturais.
b) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico e Secção de Gestão e
Animação dos Equipamentos
Socioculturais
c) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico e Secção de Gestão e
Animação dos Equipamentos
Socioculturais e Informática
a) Informática, Divisão Municipal
de Gestão do Centro Lúdico e
Secção de Gestão e Animação dos
Equipamentos Socioculturais
b) Informática, Divisão Municipal
de Gestão do Centro Lúdico e
Secção de Gestão e Animação dos
Equipamentos Socioculturais
c) Informática, Divisão Municipal de
Gestão do Centro Lúdico e Secção
de Gestão e Animação dos
Equipamentos Socioculturais
d) Informática, Divisão Municipal
de Comunicação, Divisão Municipal
de Gestão do Centro Lúdico e
Secção de Gestão e Animação dos
Equipamentos Socioculturais
e) Informática

Criação de uma plataforma eletrónica cultural municipal

Meta a Atingir:
Situação atual:

1.
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c) Técnicos afetos

b) Técnicos afetos
aos serviços
e parceiros

Outros
Recursos

b) Aplicação
informática com
as fichas de
registo
c)

a)

e)

d)

d) Técnicos afetos
aos serviços

d) Técnicos afetos
ao serviço
a) Técnicos afetos
aos serviços

c)

b)

a)

c)

b)

a)

c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

c) 60 dias

b) 30 dias

a) 30 dias

e) 150 dias

d) 60 dias

c) 60 dias

b) 60 dias

a) 30 dias

c) 30 dias

b) 30 dias

a) 30 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Fundamental

Regular

Fundamental

Prioritário

Prioritário

Regular

Regular

Prioritário

Prioritário

Fundamental

Importância
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5000,00€

0,00€

0,00€

15.000.00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Divulgação da plataforma.

c) Conferência de imprensa para
divulgação da plataforma
eletrónica.

b) Preparação de conferência de
imprensa para apresentação do
projeto;

a)Testes de utilização;

BackOffice para receção de dados.

Gestão do Centro Lúdico e Secção
de Gestão e Animação dos
Equipamentos Socioculturais
a) Informática, Divisão Municipal
de Gestão do Centro Lúdico e
Secção de Gestão e Animação dos
Equipamentos Socioculturais
b) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico e Secção de Gestão e
Animação dos Equipamentos
Socioculturais
c) Informática, Protocolo, Divisão
Municipal de Gestão do Centro
Lúdico e Secção de Gestão e
Animação dos Equipamentos
Socioculturais
c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

aos serviços

c) Sala, tela, PC
portátil e
projetor.

b)

a)

Nota: A partir do terceiro ano é necessário prever a quantia anual de 2.500€ para manutenção da plataforma.

1.4
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b) 1 dia

b) 15 dias

a) 15 dias

Regular

Regular

Prioritário
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0,00€

0,00€

0,00€
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AEAL 1.Criação de uma plataforma eletrónica cultural municipal
Nome
AEAL 1.Criação de uma plataforma eletrónica cultural municipal

Duração
571d

AEAL - I - 1.1 - a)

30d

AEAL - I - 1.1 - b)

30d

AEAL - I - 1.1 - c)

30d

AEAL - I - 1.2 - a)

30d

AEAL - I - 1.2 - b)

60d

AEAL - I - 1.2 - c)

60d

AEAL - I - 1.2 - d)

60d

AEAL - I - 1.2 - e)

150d

AEAL - I - 1.3 - a)

30d

AEAL - I - 1.3 - b)

30d

AEAL - I - 1.3 - c)

60d

AEAL - I - 1.4 - a)

15d

AEAL - I - 1.4 - b)

15d

AEAL - I - 1.4 - c)

1d
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Articulação das realizações
culturais evitando sobreposições ou
repetições.

Estudar e definir os espaços
culturais que melhor se adaptam e
enriquecem os eventos.

Conjugação de esforços no sentido
de aumentar e diversificar a oferta
cultural do concelho.
Avaliação, reformulação e criação
de plano anual de ações culturais.

2.2

2.3

2.4

2.5

Constituição de organismo
composto por todas as entidades
promotoras de
eventos/espetáculos e atividades
culturais do concelho.

Ação

2.1

Nº

a) Elaboração de documento que
contemple e contenha as
informações traçadas nas ações 2.2
e 2.3;

a) Realização de eventos e
atividades em parceria;

a) Adaptação dos eventos aos
diversos espaços culturais através
dos planos de atividade;

b) Compilação e verificação dos
planos de atividades;

a) Grupo do PMC

b)Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico e Secção de Gestão e
Animação dos Equipamentos
Socioculturais
a)Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico e Secção de Gestão e
Animação dos Equipamentos
Socioculturais
a)Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico

b) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico, e Secção de Gestão
e Animação dos Equipamentos
Socioculturais
c)Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico, e Secção de Gestão
e Animação dos Equipamentos
Socioculturais
a) Grupo do PMC e outros serviços

b) Sensibilizar e responsabilizar os
envolvidos para a importância
deste projeto concelhio;

c) Elaborar um Programa de
trabalho com reuniões trimestrais
p/ discussão e atualização de
informações;
a) Apresentação por parte de todas
as entidades intervenientes do
plano de atividades anual;

a) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico, e Secção de Gestão
e Animação dos Equipamentos
Socioculturais

Participantes (serviços)

a) Contatar diretamente todas as
entidades promotoras concelhias;

Atividades

Criação de organismo cultural municipal
Inexistente

Criação de organismo cultural municipal

Meta a Atingir:
Situação atual:

2.
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a)Técnicos afeto
ao serviço
e Parceiros
a)Técnicos afetos
aos serviços
e Parceiros

a)Técnicos afetos
aos serviços
e Parceiros

b)Técnicos afetos
aos serviços

a)Técnicos afetos
aos serviços
e Parceiros

c) Técnicos afetos
aos serviços
e Parceiros

b) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a)

a)

a)

b)

a)

c) PC portátil

b) Automóvel e
PC portátil

a) Automóvel e PC
portátil

Outros
Recursos

a) 60 dias

a) Anual

a) 30 dias

b) 30 dias

a) 30 dias

c) Trimestral

b) 90 dias

a) 90 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Regular

Regular

Prioritário

Prioritário

Regular

Fundamental

Fundamental

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

0.00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos
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AEAL 2. Criação de organismo cultural municipal
Nome
AEAL 2. Criação de organismo cultural municipal

Duração
240d

AEAL - II - 2.1 - a)

90d

AEAL - II - 2.1 - b)

90d

AEAL - II - 2.2 - a)

30d

AEAL - II - 2.2 - b)

30d

AEAL - II - 2.3 - a)

30d

AEAL - II - 2.5 - a)

60d
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Criação, definição e
desenvolvimento de linha gráfica
para o documento.

Compilar as informações para
inserção dos dados.

Estudo para a estratégia de
distribuição publicitária.

3.2

3.3

Ação

3.1

Nº

b) Funcionários
do MOA e
Parceiros

c) Técnicos afetos
aos serviços
a) Técnicos afetos
aos serviços

b) MOA

c) Divisão Municipal de
Comunicação
a) Grupo do PMC

c) Pedido e análise de orçamento
p/ impressão da agenda cultural;
a) Elaboração e análise das fichas
de registo e seleção dos dados a
inserir na agenda cultural;
a) Levantamento dos pontos nas
freguesias mais frequentados pela
população;
b) Colaboração na distribuição das
agendas.

b) Técnicos afetos
aos serviços

a) Funcionários do
MOA

b) Grupo do PMC e Divisão
Municipal de Comunicação,

b) Criação de imagem gráfica para a
agenda;

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) MOA

a)Grupo do PMC e Divisão
Municipal de Comunicação.

Participantes (serviços)

a) Análise de modelos de agendas
já existentes;

Atividades

Criação de agenda cultural municipal
Inexistente

Criação de Agenda Cultural

Meta a Atingir:
Situação atual:

3.
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b)

a)

a)

c)

b) Estagiários de
multimédia

a)

Outros
Recursos

b) 8 dias

a) 15 dias

a) 60 dias

c) 30 dias

b) 90 dias

a) 90 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Prioritário

Regular

Fundamental

Regular

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

0.00€

0,00€

0,00€

Custos
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AEAL 3. Criação de Agenda Cultural
Nome
AEAL 3. Criação de Agenda Cultural

Duração
240d

AEAL - III - 3.1 - a)

90d

AEAL - III - 3.1 - b)

90d

AEAL - III - 3.1 - c)

30d

AEAL - III - 3.2 - a)

60d

AEAL - III - 3.3 - a)

15d
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Desenvolvimento de atividades
com cariz formativo a nível do
desenvolvimento pessoal.

Continuação da execução de
atividades para crianças e famílias.

Estudo para projeto de mostra de
jogos e brinquedos antigos.

4.2

4.3

4.4

a) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico

b) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico
c) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico

a) Levantamento do espólio
existente no concelho;

b) Análise e classificação dos
materiais existentes;
c) Recolha e tratamento dos
materiais p/ criação de exposição
interativa no futuro museu
municipal que incluir a valência
hospital do brinquedo.

a) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico
b) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico

b) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico

b) Análise sobre viabilidade da
concretização dos workshops;

a) Elaboração do plano de
atividades anual do CLOAZ;
b) Concretização do mesmo;

a) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico.

b) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico.

b) Formação para a utilização
destes jogos;

a) Levantamento das necessidades
e interesses da população alvo;

a) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico.

Participantes (serviços)

a) Análise de jogos tradicionais
pouco divulgados;

Atividades

*Quantia necessária para execução do Plano Anual de Eventos/Atividades do Centro Lúdico.

Estudo e planificação para
realização de workshops sobre
jogos tradicionais.

Ação

4.1

Nº

Realização de atividades lúdico-culturais
Existente

Desenvolvimento de atividades lúdico-culturais

Meta a Atingir:
Situação atual:

4.
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b)Técnicos afetos
ao serviço
c) Técnicos afetos
ao serviço e
estagiários

a)Técnicos afetos
ao serviço e
estagiários

b)Técnicos afetos
ao serviço e
Parceiros
a)Técnicos afetos
ao serviço
b)Técnicos afetos
ao serviço e
Parceiros.

a) Técnicos afetos
ao serviço

b) Técnicos afetos
ao serviço

a) Técnicos afetos
ao serviço

Recursos
Humanos

b) Anual

b) Materiais
diversos,
honorários de
serviços e
deslocações.
a) Automóvel, PC
portátil, máquina
fotográfica e
recursos
humanos.
b)Recursos
humanos
c) Automóvel, PC
portátil e recursos
humanos

c) 1 ano

b) 180 dias

a) 1 ano

a) 30 dias

b) 30 dias

a) 60 dias

b) Anual

a) 90 dias

Duração
Estimada

a)

b)

a)

b)Inscrição e
deslocações

a) Parceiros,
automóvel,
recursos humanos

Outros
Recursos

Fundamental

Prioritário

Regular

Fundamental

Prioritário

Fundamental

Fundamental

Prioritário

Regular

Importância
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13.000.00€

9.000.00€

16.000.00€

20.000,00€*

0,00€

0.00€

1.000,00€

0,00€

2.000,00€

Custos
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AEAL 4. Desenvolvimento de atividades lúdico-culturais
Nome
AEAL 4. Desenvolvimento de atividades lúdico-culturais

Duração
1000d

AEAL - IV - 4.1 - a)

90d

AEAL - IV - 4.2 - a)

60d

AEAL - IV - 4.2 - b)

30d

AEAL - IV - 4.4 - a)

365d

AEAL - IV - 4.4 - b)

180d

AEAL - IV - 4.4 - c)

365d

Município de Oliveira de Azeméis | 95

*Por cada polo da rede

Implementação de uma rede
concelhia de Ludotecas

Ação

c) Técnicos afetos
ao serviço e
Parceiros
d) Técnicos afetos
ao serviço e
Parceiros
e) Técnicos afetos
ao serviço e
parceiros
f) Técnicos afetos
aos serviços e
parceiros

b) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico

c) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico.

d) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico.
e) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico.
f) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico, Divisão Municipal
de Comunicação e MOA

b) Ações de sensibilização junto da
população para a importância
deste tema e destes espaços;

c) Parceria com entidades locais
para disponibilização de espaços e
recursos humanos para criação de
ludotecas;
d) Formação de pessoal, p/
dinamização das ludotecas;

e) Seleção e aquisição de material e
equipamento lúdico;

f) Abertura e divulgação à
comunidade local.

a) Técnicos afetos
ao serviço,
Parceiros e
estagiários
b)DMGCL e
parceiros

Recursos
Humanos

a) Divisão Municipal de Gestão do
Centro Lúdico

Participantes (serviços)

a) Levantamento da existência de
espaços dedicados ao jogo e ao
brincar;

Atividades

f) Meios de
comunicação
social

d) Honorários de
formadores da
área, etc.
e) Automóvel e
recursos humanos

b) Automóvel, PC
portátil e
especialistas na
área do lúdico.
c)

a) Automóvel e PC
portátil

Outros
Recursos

Nota: A partir do quarto ano é necessário prever a quantia de 3.000€ anuais para manutenção de cada polo da rede.

5.1

Nº

Implementar a rede concelhia de Ludotecas
Inexistente

Implementação de rede concelhia de Ludotecas

Meta a Atingir:
Situação atual:

5.
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f) 30 dias

e) 180 dias

d) 90 dias

C) 60 dias

b) 60 dias

a) 90 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Fundamental

Fundamental

Importância
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2.000.00€*

10.000.00€*

3.000.00€

0.00€

1.000.00€*

0.00€

Custos
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AEAL 5. Implementação de rede concelhia de Ludotecas
Nome
AEAL 5. Implementação de rede concelhia de Ludotecas

Duração
450d

AEAL - V - 5.1 - a)

90d

AEAL - V - 5.1 - b)

60d

AEAL - V - 5.1 - c)

60d

AEAL - V - 5.1 - d)

90d

AEAL - V - 5.1 - e)

180d

AEAL - V - 5.1 - f)

30d
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Arqueologia |Museus | Património

Arqueologia | Museus |Património
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1.1

Nº

Revisão e uniformização dos dados
já existentes sobre o património
cultural do concelho;

Ação

a) Verificação dos elementos
patrimoniais sobre os quais existem
registos nos serviços;
b) Elaboração de listagem comum
com os elementos patrimoniais;
c) Criação de modelo de registo
uniforme da informação para os
diversos tipos de património;
d) Desenvolvimento ou aquisição
de aplicação informática destinada
ao
registo
dos
elementos
patrimoniais;
e) Preenchimento das fichas da
aplicação informática com os dados
disponíveis.

Atividades
a) Técnicos afetos
aos serviços
b) Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços
d) Técnicos afetos
aos serviços

e) Técnicos afetos
aos
serviços;
Voluntários

b) Património Histórico-Cultural e
Museu
c) Património Histórico-Cultural;
Museu e DMSIIIT
d) DMSIIIT (Património HistóricoCultural; Museu)

e) Património Histórico-Cultural;
Museu

Recursos
Humanos

a) Área de Património HistóricoCultural e Área de Museu

Participantes (serviços)

Meta a Atingir: Disponibilização de plataforma eletrónica sobre património concelhio
Situação atual: Inexistente

1. Criação de plataforma eletrónica para divulgação do património cultural existente no Município
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e)
Aplicação
Informática
de
inventário

e) 180 dias

d) 180 dias

c) 60 dias

c)

d)

b) 5 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

b)

a)

Outros
Recursos

Regular

Fundamental

Prioritário

Regular

Regular

Importância
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0,00€

10.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Desenvolvimento de pesquisa
bibliográfica para atualização dos
dados conhecidos;

Nº

1.2
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d) Introdução de dados e
reformulação das fichas dos
elementos patrimoniais.

a)
Identificação
das
fontes
consultadas para a elaboração dos
registos existentes;
b) Pesquisa de obras bibliográficas
e fontes primárias que possam
acrescentar
informação
aos
elementos
patrimoniais
conhecidos;
c) Consulta de bibliografia e fontes
primárias e seleção dos dados com
relevância para o conhecimento
dos elementos patrimoniais;

Atividades

c) Técnicos afetos
aos serviços

c) Património Histórico-Cultural e
Museu

d) Técnicos afetos
aos
serviços,
voluntários

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

d) Património Histórico-Cultural e
Museu

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)
a) Consulta da dos
registos
existentes
b) Acesso às bases
de dados de
bibliotecas
e
arquivos locais e
nacionais
c) Transporte para
deslocação
aos
arquivos
e
bibliotecas locais
e nacionais para
recolha de dados
d)
Aplicação
informática com
as
fichas
de
registo
do
património
cultural

Outros
Recursos

d) 180 dias

c) 180 dias

b) 90 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Regular

Fundamental

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

1.500,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Desenvolvimento de trabalho de
campo para identificação de novos
elementos
patrimoniais
e
atualização dos dados sobre os
elementos
patrimoniais
já
conhecidos;

Nº

1.3
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e) Património Histórico-Cultural e
Museu

d) Técnicos afetos
aos serviços

d) Património Histórico-Cultural e
Museu

e) Elaboração das fichas de registo
na aplicação informática, com base
nos dados recolhidos.

c) Técnicos afetos
aos serviços

c) Património Histórico-Cultural e
Museu

c) Pesquisa de obras bibliográficas
e fontes primárias que possam
acrescentar
informação
aos
elementos patrimoniais conhecidos
que não constavam dos registos;
d) Consulta de bibliografia e fontes
primárias e seleção dos dados com
relevância para o conhecimento
dos elementos patrimoniais;

e) Técnicos afetos
aos
serviços;
voluntários

b) Técnicos afetos
aos
serviços;
voluntários

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

b) Deslocação às freguesias com
vista identificação de elementos
patrimoniais não registados na
aplicação
informática,
para
levantamento dos dados;

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)

a) Deslocação aos elementos
patrimoniais identificados para
registo
fotográfico
e
de
monitorização do seu estado;

Atividades
a)
Viatura;
máquina
fotográfica;
caderno
de
campo ou pc
portátil; gps
b)
Viatura;
máquina
fotográfica;
caderno
de
campo ou pc
portátil; gps
c) Acesso às bases
de dados de
bibliotecas
e
arquivos locais e
nacionais
d)
Transporte
para deslocação
aos arquivos e
bibliotecas locais
e nacionais para
recolha de dados
e)
Aplicação
informática com
as
fichas
de
registo
do
património
cultural

Outros
Recursos

e) 90 dias

d) 60 dias

c) 30 dias

b) 120 dias

a) 120 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Fundamental

Fundamental

Importância
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0,00€

1.500,00€

0,00€

0,00€

35.000,00€

Custos

Ação

Conceção de um modelo de
apresentação dos dados que se
ajuste aos diferentes tipos de
património cultural;

Ação

Estudo de plataforma eletrónica
capaz de disponibilizar de forma
interativa o património cultural do
concelho
(possibilitando
a
colaboração de toda a população);

Nº

1.4

Nº

1.5
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a) DMSIIIT; Património HistóricoCultural e Museu

b) DMSIIIT; Património HistóricoCultural e Museu

a) Análise de modelos de
plataforma eletrónicas já existentes
que disponibilizam informação
sobre o património cultural;

b) Desenvolvimento de esboço que
contemple as ideias traçadas na
ação 1.4.

Participantes (serviços)

b) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMSIIIT

b) Definição dos dados a incluir na
aplicação informática que sirvam
para descrever os diversos tipos de
património.

Atividades

a) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMSIIIT

Participantes (serviços)

a) Análise das fichas de registo e
seleção dos dados a disponibilizar
na
plataforma
eletrónica
disponibilizada na web;

Atividades

b) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

b) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a)
Acesso
plataformas
online
divulgação
património
cultural
b)

Outros
Recursos
de

a

a)
Aplicação
informática com
as
fichas
de
registo
do
património
cultural
b)
Aplicação
informática com
as
fichas
de
registo
do
património
cultural

Outros
Recursos

b) 30 dias

a) 5 dias

Duração
Estimada

b) 40 dias

a) 20 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Importância

Fundamental

Prioritário

Importância
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0,00€

0,00€

Custos

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Definição da forma de submissão e
validação dos dados enviados pela
população;

Ação

Programação
da
plataforma
eletrónica e criação do grafismo;

Ação

Introdução dos dados existentes
nos serviços na plataforma
eletrónica;

Nº

1.6

Nº

1.7

Nº

1.8
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a)
Transposição
dos
dados
selecionados,
existentes
na
aplicação
informática,
para
plataforma eletrónica.

Atividades

a) Criação de imagem gráfica para a
plataforma eletrónica;
b) Programação da plataforma
eletrónica.

Atividades

a) Conceção de mecanismo de
BackOffice
para
receção
e
tratamento dos dados submetidos
pela população.

Atividades

a) DMSIIIT; Património HistóricoCultural e Museu

Participantes (serviços)

a) DMSIIIT; DMC; Património
Histórico-Cultural e Museu
b) DMSIIIT

Participantes (serviços)

a) DMSIIIT, Património HistóricoCultural e Museu

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Técnicos afetos
aos serviços
b) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a)

Outros
Recursos

a) 90 dias

Duração
Estimada

b) 120 dias

b)

Duração
Estimada
a) 20 dias

Outros
Recursos

a) 30 dias

Duração
Estimada

a)

a)

Outros
Recursos

Regular

Importância

Fundamental

Prioritário

Importância

Fundamental

Importância
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0,00€

Custos

0,00€

0,00€

Custos

0,00€

Custos

Ação

Testes e apresentação pública do
projeto.

Nº

1.9

Plano Municipal da Cultura | 2013

a) Testes de utilização e atualização
das fichas com base nos
contributos
simulados
de
munícipes;
b) Preparação de conferência de
imprensa para apresentação do
projeto;
c) Conferência de imprensa para
divulgação
da
plataforma
eletrónica.

Atividades
a) Técnicos afetos
aos
serviços,
Voluntários
b) Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMSIIIT e SGPE
c) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMSIIIT e SGPE

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMSIIIT

Participantes (serviços)

c)
Tela,
pc
portátil, projetor,
sala

a)
Plataforma
eletrónica sobre
património
concelhio
b)

Outros
Recursos

a) 01 dias

a) 05 dias

a) 30 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

Custos
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1. Criação de plataforma eletrónica para divulgação do património cultural
existente no Município
Nome
1. Criação de plataforma eletrónica para divulgação do
património cultural existente no Município

Duração
576d

AMP: I - 1.1 - a)

60d

AMP: I - 1.1 - b)

5d

AMP: I - 1.1 - c)

60d

AMP: I - 1.1 - d)

180d

AMP: I - 1.1 - e)

180d

AMP: I - 1.2 - a)

60d

AMP: I - 1.2 - b)

90d

AMP: I - 1.2 - c)

180d

AMP: I - 1.2 - d)

180d

AMP: I - 1.3 - a)

120d

AMP: I - 1.3 - b)

120d

AMP: I - 1.3 - c)

30d

AMP: I - 1.3 - d)

60d

AMP: I - 1.3 - e)

90d

AMP: I - 1.4 - a)

20d

AMP: I - 1.4 - b)

40d

AMP: I - 1.5 - a)

5d

AMP: I - 1.5 - b)

30d

AMP: I - 1.6 - a)

30d

AMP: I - 1.7 - a)

20d

AMP: I - 1.7 - b)

120d

AMP: I - 1.8 - a)

90d

AMP: I - 1.9 - a)

30d

AMP: I - 1.9 - b)

5d

AMP: I - 1.9 - c)

1d
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Ação

Revisão e uniformização dos dados
já existentes sobre o património
cultural do concelho;

Nº

2.1

a) Verificação dos elementos
patrimoniais sobre os quais existem
registos nos serviços;
b) Elaboração de listagem comum
com os elementos patrimoniais;
c) Criação de modelo de registo
uniforme da informação para os
diversos tipos de património;
d) Desenvolvimento ou aquisição
de aplicação informática destinada
ao
registo
dos
elementos
patrimoniais;
e) Preenchimento das fichas da
aplicação informática com os dados
disponíveis.

Atividades

Meta a Atingir: Disponibilização de 3 roteiros patrimoniais
Situação atual: Inexistente

2. Criação de Roteiros Patrimoniais

Plano Municipal da Cultura | 2013

a) Técnicos afetos
aos serviços
b) Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços
d) Técnicos afetos
aos serviços

e) Técnicos afetos
aos
serviços;
Voluntários

b) Património Histórico-Cultural e
Museu
c) Património Histórico-Cultural;
Museu e DMSIIIT
d) DMSIIIT

e) Património Histórico-Cultural e
Museu

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)

e)
Aplicação
Informática
de
inventário

e) 180 dias

d) 180 dias

c) 60 dias

c)

d)

b) 5 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

b)

a)

Outros
Recursos

Regular

Fundamental

Prioritário

Regular

Regular

Importância
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0,00€

10.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Desenvolvimento de pesquisa
bibliográfica para atualização dos
dados conhecidos;

Nº

2.2
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d) Património Histórico-Cultural e
Museu

d) Introdução de dados e
reformulação das fichas dos
elementos patrimoniais.

d) Técnicos afetos
aos serviços

c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

c) Património Histórico-Cultural e
Museu

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)

c) Consulta de bibliografia e fontes
primárias e seleção dos dados com
relevância para o conhecimento dos
elementos patrimoniais;

a)
Identificação
das
fontes
consultadas para a elaboração dos
registos existentes;
b) Pesquisa de obras bibliográficas e
fontes primárias que possam
acrescentar
informação
aos
elementos patrimoniais conhecidos;

Atividades
a) Consulta da dos
registos
existentes
b) Acesso às bases
de dados de
bibliotecas
e
arquivos locais e
nacionais
c) Transporte para
deslocação
aos
arquivos
e
bibliotecas locais
e nacionais para
recolha de dados
d)
Aplicação
informática com
as
fichas
de
registo
do
património
cultural

Outros
Recursos

d) 180 dias

c) 180 dias

b) 90 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Regular

Fundamental

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

1.500,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Desenvolvimento de trabalho de
campo para identificação de novos
elementos patrimoniais e
atualização dos dados sobre os
elementos patrimoniais já
conhecidos;

Nº

2.3
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e) Património Histórico-Cultural e
Museu

d) Técnicos afetos
aos serviços

d) Património Histórico-Cultural e
Museu

e) Elaboração das fichas de registo
na aplicação informática, com base
nos dados recolhidos.

c) Técnicos afetos
aos serviços

c) Património Histórico-Cultural e
Museu

c) Pesquisa de obras bibliográficas
e fontes primárias que possam
acrescentar
informação
aos
elementos patrimoniais conhecidos
que não constavam dos registos;
d) Consulta de bibliografia e fontes
primárias e seleção dos dados com
relevância para o conhecimento
dos elementos patrimoniais;

e) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos
serviços;
voluntários

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

b) Deslocação às freguesias com
vista identificação de elementos
patrimoniais não registados na
aplicação
informática,
para
levantamento dos dados;

a) Técnicos afetos
aos
serviços;
voluntários

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)

a) Deslocação aos elementos
patrimoniais identificados para
registo
fotográfico
e
de
monitorização do seu estado;

Atividades
a)
Viatura;
máquina
fotográfica;
caderno
de
campo ou pc
portátil; gps
b)
Viatura;
máquina
fotográfica;
caderno
de
campo ou pc
portátil; gps
c) Acesso às bases
de dados de
bibliotecas
e
arquivos locais e
nacionais
d)
Transporte
para deslocação
aos arquivos e
bibliotecas locais
e nacionais para
recolha de dados
e)
Aplicação
informática com
as
fichas
de
registo
do
património
cultural

Outros
Recursos

e) 90 dias

d) 60 dias

c) 30 dias

b) 120 dias

a) 120 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Fundamental

Fundamental

Importância
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0,00€

350,00€

0,00€

0,00€

35.000,00€

Custos

Ação

Estudo de percursos temáticos,
cronológicos
ou
tipológicos,
combinando
elementos
patrimoniais
com
elementos
ambientais, para maximizar a
fruição da experiência;

Nº

2.4
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c) Técnicos afetos
aos serviços
d) Técnicos afetos
aos serviços

e) Técnicos afetos
aos serviços

c) Património Histórico-Cultural e
Museu
d) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC e SGSTEU

e) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC e SGSTEU

c) Agregação dos elementos
patrimoniais
considerados
ajustados a cada roteiro;
d) Análise da rede viária existente
tendo em conta a localização dos
elementos
patrimoniais
selecionados para os roteiros;
e) Definição dos percursos,
ajustando
os
elementos
patrimoniais que os integram à
rede viária.

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

b) Definição dos temas a utilizar
como referência nos roteiros;

a) Técnicos afetos
aos
serviços,
Voluntários

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMSIIIT e DMIGC

Participantes (serviços)

a)
Seriação
dos
elementos
patrimoniais
existentes,
por
tipologia, cronologia e local de
implantação;

Atividades

d)
Cartografia
com elementos
patrimoniais
e
rede viária
e)
Cartografia
com elementos
patrimoniais
e
rede viária

c)

a)
Aplicação
informática com
as
fichas
de
registo
do
património
cultural;
cartografia com
elementos
patrimoniais
b)

Outros
Recursos

e) 90 dias

d) 90 dias

c) 60 dias

b) 30 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Fundamental

Prioritário

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Desenvolvimento de pequenos
trabalhos de facilitem a circulação
em segurança e visita aos
elementos patrimoniais constantes
dos roteiros;

Nº

2.5
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a) Identificação de pontos que
necessitem de uma intervenção,
para aumentar a segurança ou a
comodidade dos utilizadores dos
roteiros;
b) Intervenções para limpeza de
vegetação, colocação de passeios,
regularização de caminhos e piso,
colocação de sinalização, criação de
pontos de estacionamento.

Atividades
a) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos e
assistentes
operacionais
afetos
aos
serviços

b) SGSTEU DMCMIEM

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, SGSTEU DMCMIEM

Participantes (serviços)

b)

a)

Outros
Recursos

b) 120 dias

a) 30 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Prioritário

Importância
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150.000,00€

0,00€

Custos

Ação

Criação de material informativo
sobre os pontos de interesse em
cada percurso em suporte papel;

Nº

2.6
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c) Conceção gráfica do material
informativo
e
seleção
de
conteúdos;
d)
Impressão
do
material
informativo.

a) Definição do tipo de informação
a associar a cada elemento
patrimonial dentro dos percursos;
b) Redação de textos e seleção de
imagens de suporte;

Atividades

a) Técnicos afetos
aos serviços,
a) Técnicos afetos
aos serviços,

d) DMC

a) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural,
Museu
c) DMC

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMC

Participantes (serviços)

a)

a)

a)

a)

Outros
Recursos

a) 10 dias

a) 30 dias

a) 90 dias

a) 20 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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5.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Desenvolvimento de aplicação para
dispositivos móveis com material
informativo sobre os percursos;

Ação

Conceção de sinalética direcional e
informativa sobre os roteiros
culturais do Município;

Nº

2.7

Nº

2.8
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tipologia

de

b) Seleção/conceção do grafismo
da sinalética a utilizar;
C) Produção da sinalética a utilizar.

a) Definição da
sinalética a utilizar;

Atividades

c) Programação da aplicação para
dispositivos móveis e conceção
gráfica.

a) Avaliação da possibilidade de
desenvolver
aplicação
para
dispositivos móveis;
b) Adaptação dos conteúdos a um
suporte digital;

Atividades

a) DMC e SGSTEU

a) DMC e SGSTEU

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMC e SGSTEU

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços,
a) Técnicos afetos
aos serviços,

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) DMSIIIT, Património HistóricoCultural, Museu, DMC
c) DMSIIIT

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) DMSIIIT

Participantes (serviços)

Outros
Recursos

c)

b)

a) Regulamentos
sobre sinalética

c)

b)

a)

Outros
Recursos

c) 90 dias

b) 30 dias

a) 20 dias

Duração
Estimada

c) 120 dias

b) 60 dias

a) 20 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Prioritário

Importância

Regular

Fundamental

Prioritário

Importância
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50.000,00€

0,00€

0,00€

Custos

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Estudo de colocação da sinalética
direcional e informativa sobre os
roteiros culturais do Município;

Ação

Colocação da sinalética direcional e
informativa sobre os roteiros
culturais do Município;

Nº

2.9

Nº

2.10
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a) Realização dos trabalhos
necessários à implantação das
placas de sinalização.

Atividades

a) Definição dos locais onde será
necessário/importante fazer a
colocação de sinalética.

Atividades

a) SGSTEU e DMCMIEM

Participantes (serviços)

a) Património Histórico-Cultural,
Museu e SGSTEU

Participantes (serviços)

a) Técnicos e
assistentes
operacionais
afetos
aos
serviços

Recursos
Humanos

a) Técnicos afetos
aos serviços,

Recursos
Humanos

a)

a)

Outros
Recursos

Outros
Recursos

a) 30 dias

Duração
Estimada

a) 60 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Importância

Fundamental

Importância
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0,00€

Custos

0,00€

Custos

2.11

Nº

Apresentação pública do projeto.

Ação
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a) Verificação das condições dos
roteiros para proceder a eventuais
reparações;
b) Preparação de conferência de
imprensa para apresentação do
projeto;
c) Conferência de imprensa para
divulgação dos roteiros.

Atividades

b)
Técnicos
afetos
aos
serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMC e SGPE
c) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMC e SGPE

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, SGSTEU e DMCMIEM

Participantes (serviços)

c)
Tela,
pc
portátil, projetor,
sala

b)

a) Viatura

Outros
Recursos

a) 01 dias

a) 05 dias

a) 30 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

0,00€

5.000,00€

Custos
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2. Criação de Roteiros Patrimoniais
Nome

Duração

2. Criação de Roteiros Patrimoniais

914d

AMP: II - 2.1 - a)

60d

AMP: II - 2.1 - b)

5d

AMP: II - 2.1 - c)

60d

AMP: II - 2.1 - d)

180d

AMP: II - 2.1 - e)

180d

AMP: II - 2.2 - a)

60d

AMP: II - 2.2 - b)

90d

AMP: II - 2.2 - c)

180d

AMP: II - 2.2 - d)

180d

AMP: II - 2.3 - a)

120d

AMP: II - 2.3 - b)

120d

AMP: II - 2.3 - c)

30d

AMP: II - 2.3 - d)

60d

AMP: II - 2.3 - e)

90d

AMP: II - 2.4 - a)

60d

AMP: II - 2.4 - b)

30d

AMP: II - 2.4 - c)

60d

AMP: II - 2.4 - d)

90d

AMP: II - 2.4 - e)

90d

AMP: II - 2.5 - a)

30d

AMP: II - 2.5 - b)

120d

AMP: II - 2.6 - a)

20d

AMP: II - 2.6 - b)

90d

AMP: II - 2.6 - c)

30d

AMP: II - 2.6 - d)

10d

AMP: II - 2.7 - a)

20d

AMP: II - 2.7 - b)

60d

AMP: II - 2.7 - c)

120d

AMP: II - 2.8 - a)

20d

AMP: II - 2.8 - b)

30d

AMP: II - 2.8 - c)

90d

AMP: II - 2.9 - a)

60d

AMP: II - 2.10 - a)

30d

AMP: II - 2.11 - a)

30d

AMP: II - 2.11 - b)

5d

AMP: II - 2.11 - c)

1d
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Ação

Identificação dos bens patrimoniais
considerados relevantes para a
identidade do Município;

Nº

3.1

a) Património Histórico-Cultural,
Museu

b) Património Histórico-Cultural,
Museu

b)
Seleção
dos
elementos
patrimoniais que pelas suas
características podem refletir a
identidade do Município.

Participantes (serviços)
do
do

a) Análise das listagens
património
inventariado
concelho, por tipologia;

Atividades

Meta a Atingir: Valorização de 5 bens patrimoniais
Situação atual: 10 Imóveis classificados ou em vias de classificação

3. Valorização de bens patrimoniais que possam refletir a identidade do Município
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b) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

b)
Aplicação
informática com
as
fichas
de
registo
do
património
cultural;

a)
Aplicação
informática com
as
fichas
de
registo
do
património
cultural;

Outros
Recursos

a) 30 dias

a) 20 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Prioritário

Importância
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0,00€

0,00€

Custos

Ação

Desenvolvimento de parcerias com
instituições de ensino/centros de
investigação que possibilitem um
aumento da capacidade de
intervenção sobre o património;

Nº

3.2
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a) Identificação das áreas de
intervenção para as quais o
Município necessite de um suporte
científico fornecido por instituições
de ensino/centros de investigação;
b) Contacto com centros de
investigação/estabelecimentos de
ensino para avaliar a sua
disponibilidade de colaboração
com o MOA;
c) Estudo dos modelos de protocolo
a adotar e elaboração de minutas
ajustadas aos fins pretendidos;
d) Aprovação das minutas pelo OE
e AM e assinatura dos protocolos.

Atividades
a) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos serviços

c) Técnicos afetos
aos serviços
d) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural,
Museu

c) Património Histórico-Cultural,
Museu e SCAN
d) Património Histórico-Cultural,
Museu, SCAN

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu

Participantes (serviços)

d)

c)

b)

a)

Outros
Recursos

d) 120 dias

c) 120 dias

b) 90 dias

a) 30 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Desenvolvimento de estudos para
aprofundar o conhecimento sobre
esses bens patrimoniais;

Nº

3.3
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d) Recolha e sistematização da
informação resultante da pesquisa
às fontes e bibliografia;
e) Nos casos em que se justifique
apresentar
propostas
de
intervenção, que resultem dos
trabalhos de investigação.

a) Definição de linhas de
investigação a desenvolver para
aumentar o conhecimento sobre os
elementos
patrimoniais
do
concelho;
b) Pesquisa de obras bibliográficas
e fontes primárias que possam
acrescentar
informação
aos
elementos
patrimoniais
conhecidos;
c) Consulta de bibliografia e fontes
primárias e seleção dos dados com
relevância para o conhecimento
dos elementos patrimoniais;

Atividades

e) Técnicos afetos
aos serviços

e) Património Histórico-Cultural e
Museu

c) Técnicos afetos
aos serviços

c) Património Histórico-Cultural e
Museu

d) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

d) Património Histórico-Cultural e
Museu

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)

e)

b) Acesso às bases
de dados de
bibliotecas
e
arquivos locais e
nacionais
c) Transporte para
deslocação
aos
arquivos
e
bibliotecas locais
e nacionais para
recolha de dados
d)

Outros
Recursos

e) 180 dias

d) 180 dias

c) 180 dias

b) 90 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

0,00€

1.500,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Desenvolvimento de trabalhos
arqueológicos
integrados
em
projetos de investigação que
permitam
aumentar
o
conhecimento sobre os sítios
arqueológicos;

Nº

3.4
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b) Museu + Entidade Parceira

c) Museu + Entidade Parceira

d) Museu + Entidade Parceira

e) Museu, DMCPGE, DMMOMEP e
SU

b) Pesquisa de obras bibliográficas
e fontes primárias que possam
acrescentar informação aos dados
conhecidos
sobre
os
sítios
arqueológicos;

c) Consulta de bibliografia e fontes
primárias e seleção dos dados com
relevância para o conhecimento
dos sítios arqueológicos;

d) Preparação das intervenções
arqueológicas – elaboração do
Plano de Trabalhos Arqueológicos a
submeter á Tutela;

e) Preparação das intervenções
arqueológicas
–
transportes,
alojamentos,
refeições,
ferramentas;
f)
Trabalhos
de
prospeção/sondagem/escavação;

g) Museu + Entidade Parceira

h) Museu + Entidade Parceira

g) Estudo dos materiais resultantes
das intervenções e das eventuais
estruturas exumadas;

h) Elaboração de relatório de
trabalhos para submeter à Tutela e

f) Museu + Entidade Parceira

a) Museu + Entidade Parceira

Participantes (serviços)

a) Definição de linhas de
investigação a desenvolver para
aumentar o conhecimento sobre os
sítios arqueológicos do concelho;

Atividades

f) Técnicos afetos
aos serviços +
técnicos
entidade
parceira
+
contratação
arqueólogo de
campo
g)
Técnicos
afetos
aos
serviços+
técnicos
entidade
parceira
h)
Técnicos
afetos
aos

d)
Técnicos
afetos
aos
serviços
+
técnicos
entidade
parceira
e)
Técnicos
afetos
aos
serviços

a)
Técnicos
afetos
aos
serviços
+
técnicos
entidade
parceira
b)
Técnicos
afetos
aos
serviços
+
técnicos
entidade
parceira
c)
Técnicos
afetos
aos
serviços
+
técnicos
entidade
parceira

Recursos
Humanos

h)

g) espaço para
tratamento,
estudo e depósito
dos
materiais
recolhidos

f)

e)

d)

c) Transporte para
deslocação
aos
arquivos
e
bibliotecas locais
e nacionais para
recolha de dados

b) Acesso às bases
de dados de
bibliotecas
e
arquivos locais e
nacionais

Outros
Recursos

h) 120 dias
ano x 5 anos

g) 90 dias
ano x 5 anos

f) 20 dias ano
x 5 anos

e) 30 dias
ano x 5 anos

c) 180 dias
após
esta
fase inicial
será
um
trabalho
contínuo de
atualização
d) 60 dias
ano x 5 anos

b) 90 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Regular

Regular

Regular

Fundamental

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

2.500,00€

5.000,00€

1.000,00€

0,00€

1.500,00€

0,00€

0,00€

Custos
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redefinição dos objetivos
projeto de investigação,
necessário.

do
se

serviços
técnicos
entidade
parceira

+

Município de Oliveira de Azeméis | 123

Ação

Integração
destes
bens
patrimoniais em roteiros sempre
que possível;

Ação

Edição de artigos, ou estudos
monográficos sobre os bens
patrimoniais alvo de ações de
valorização;

Nº

3.5

Nº

3.6
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e) Património Histórico-Cultural e
Museu

d) DMC

d) Técnicos afetos
aos serviços
e) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

c) Património Histórico-Cultural e
Museu

d) Tratamento gráfico do texto e
ilustrações;
e) Revisão do texto para
publicação.

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

b) Elaboração de textos para
criação de artigo, ou estudo
monográfico;
c) Seleção de material para
ilustração do texto;

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)

d) DMC

Recursos
Humanos

b) Técnicos afetos
aos
serviços,
Voluntários
c) Técnicos afetos
aos serviços
d) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural,
Museu
c) SGSTEU e DMCMIEM

a) Técnicos afetos
aos
serviços,
Voluntários

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu

Participantes (serviços)

a) Acompanhamento das ações de
valorização patrimonial;

Atividades

a) Análise dos roteiros patrimoniais
existentes e ponderação da
inclusão de novos elementos
patrimoniais;
b) Elaboração de conteúdos a
incluir nos materiais de divulgação
dos roteiros;
c) Alteração dos materiais de
divulgação e sinalética;
d) Divulgação das alterações dos
roteiros patrimoniais.

Atividades

Outros
Recursos

e)

d)

c)

a)
Transporte
para deslocações,
máquina
fotográfica
b)

d)

c)

b)

a)

Outros
Recursos

e) 10 dias

d) 60 dias

c) 30 dias

b) 120 dias

a) -----

Duração
Estimada

d) 30 dias

c) 90 dias

b) 60 dias

a) 30 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Fundamental

Regular

Importância

Regular

Regular

Regular

Fundamental

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

5.000,00€

10.000,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Divulgação através de plataforma
eletrónica de elementos sobre os
bens patrimoniais valorizados;

Nº

3.7
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a) Património Histórico-Cultural e
Museu

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

c) Património Histórico-Cultural e
Museu

b)
Acompanhamento
da
intervenção e atualização do
registo fotográfico através da
inclusão de fotos dos trabalhos;

c) Atualização dos textos relativos
após a conclusão dos trabalhos,
nomeadamente no que se refere a
ações de reabilitação.

Participantes (serviços)

a) Introdução de informação sobre
o projeto de intervenção;

Atividades

c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

c)
Plataforma
eletrónica sobre
património
concelhio

b)
Transporte
para deslocações,
máquina
fotográfica

a)
Plataforma
eletrónica sobre
património
concelhio

Outros
Recursos

b) 60 dias
duração
variável em
função
intervenções
c) 60 dias

a) 10 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Regular

Regular

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Instrução
de
processos
de
classificação dos bens patrimoniais
de interesse Municipal e/ou
Nacional;

Nº

3.8
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d) Técnicos afetos
aos serviços
e) Técnicos afetos
aos serviços
aa)
Técnicos
afetos

bb)
Técnicos
afetos
aos
serviços
cc)
Técnicos
afetos
aos
serviços
dd)
Técnicos
afetos
aos
serviços
ee)
Técnicos
afetos
aos
serviços
ff) Técnicos afetos
aos serviços
gg)
Técnicos
afetos
aos
serviços

d) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC, DMOTU e DMAJC
e) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC, DMOTU e DMAJC
aa) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMIGC

bb) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC e DMOTU

ff) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC DMOTU e DMAJC
gg) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC DMOTU e DMAJC

ee) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMOTU

dd) Planeamento Obras

cc) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC e DMOTU

c) Técnicos afetos
aos serviços

c) DMOTU

cc) Solicitação de parecer à
entidade de tutela do património
cultural;
dd)
Após
abertura
do
procedimento
suspender
as
licenças e autorizações concedidas;
ee) Elaborar estudo com vista à
validação ou arquivamento da
proposta de classificação;
ff) Desenvolve o procedimento de
pronúncia de interessados;
gg) Definir as Zonas Especiais de
Proteção.

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMIGC

b) Apresentação das informações
complementares solicitadas (se
necessárias) até à abertura do
procedimento;
c) Após abertura do procedimento
suspender
as
licenças
e
autorizações concedidas;
d) Participar no procedimento de
pronúncia de interessados;
e) Colaborar na definição das Zonas
Especiais de Proteção;
aa) Colaboração na preparação
/elaboração de requerimento e da
fundamentação
para
uma
classificação como IIM;
bb) Análise e decisão da abertura
de procedimento;

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMIGC

Participantes (serviços)

a) Elaborar de requerimento e da
fundamentação
para
uma
classificação como MIP ou MN;

Atividades

aa) 90 dias

aa)

ff) 30 dias
gg) 30 dias

gg)

ee) 60 dias

dd)

cc)

ff)

ee)

dd)

cc)

bb) 60 dias

e)

e)

bb)

d) 30 dias

c)

b) 30 dias

a) 90 dias

Duração
Estimada

d)

c)

b)

a)

Outros
Recursos

Fundamental

Regular

Regular

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Regular

Fundamental

Regular

Fundamental

Regular

Fundamental

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Proteção dos bens imóveis e sítios
arqueológicos em instrumentos de
gestão territorial, nomeadamente
PDM e Regulamento para o
Património Cultural Edificado;

Ação

Realização
de
seminários/conferências sobre o
património, destinadas ao público
em geral e assentes na divulgação
dos trabalhos realizados;

Nº

3.9

Nº

3.10
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do

d) Património Histórico-Cultural,
Museu

d) Técnicos afetos
aos
serviços,
voluntários

c) Técnicos afetos
aos serviços

c) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMC

d)
Concretização
seminário/conferência.

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

b) Elaboração do programa e
contacto aos oradores para aferir a
disponibilidade;
c) Divulgação do programa;

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Recursos
Humanos

a) Seleção dos temas a abordar;

Participantes (serviços)

c) Técnicos afetos
aos serviços

c) Património Histórico-Cultural,
Museu DMOTU e DMAJC

Atividades

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC e, DMOTU

b)
Indicação
dos
sítios
arqueológicos a integrar carta de
condicionantes do PDM e demais
instrumentos de Gestão territorial;
c)
Aprovação
do
PDM,
Regulamento para Património
Cultural Edificado e demais
instrumentos de gestão territorial.

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu DMOTU e DMAJC

Participantes (serviços)

a) Elaboração de regulamento para
Património Cultural Edificado e
respetiva listagem de bens imóveis
inventariados;

Atividades

Outros
Recursos

d)
Auditório,
sistema de som,
pc e projetor,
alojamentos,
refeições

c)

b)

a)

c)

b)

a)

Outros
Recursos

d) 1/2 dias

c) 30 dias

b) 90 dias

a) 30 dias

Duração
Estimada

c)

b)

a) 180 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Prioritário

Importância

Fundamental

Regular

Prioritário

Importância
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1.500,00€

1.000,00€

0,00€

0,00€

Custos

0,00€

0,00€

0,00€

Custos
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3. Valorização de bens patrimoniais que possam refletir a identidade do
Município
Nome
3. Valorização de bens patrimoniais que possam refletir a
identidade do Município;

Duração
1800d

AMP: III - 3.1 - a)

20d

AMP: III - 3.1 - b)

30d

AMP: III - 3.2 - a)

30d

AMP: III - 3.2 - b)

90d

AMP: III - 3.2 - c)

120d

AMP: III - 3.2 - d)

120d

AMP: III - 3.3 - a)

60d

AMP: III - 3.3 - b)

90d

AMP: III - 3.3 - c)

180d

AMP: III - 3.3 - d)

180d

AMP: III - 3.3 - e)

180d

AMP: III - 3.4 - a)

60d

AMP: III - 3.4 - b)

90d

AMP: III - 3.4 - c)

180d

AMP: III - 3.4 - d) Ano 1

60d

AMP: III - 3.4 - e) Ano 1

30d

AMP: III - 3.4 - f) Ano 1

20d

AMP: III - 3.4 - g) Ano 1

90d

AMP: III - 3.4 - h) Ano 1

120d

AMP: III - 3.4 - d) Ano 2

60d

AMP: III - 3.4 - e) Ano 2

30d

AMP: III - 3.4 - f) Ano 2

20d

AMP: III - 3.4 - g) Ano 2

90d

AMP: III - 3.4 - h) Ano 2

120d

AMP: III - 3.4 - d) Ano 3

60d

AMP: III - 3.4 - e) Ano 3

30d

AMP: III - 3.4 - f) Ano 3

20d

AMP: III - 3.5 - g) Ano 3

90d

AMP: III - 3.5 - h) Ano 3

120d

AMP: III - 3.4 - d) Ano 4

60d

AMP: III - 3.4 - e) Ano 4

30d

AMP: III - 3.4 - f) Ano 4

20d

AMP: III - 3.4 - g) Ano 4

90d

AMP: III - 3.4 - h) Ano 4

120d

AMP: III - 3.4 - d) Ano 5

60d

AMP: III - 3.4 - e) Ano 5

30d

AMP: III - 3.4 - f) Ano 5

20d

AMP: III - 3.4 - g) Ano 5

90d
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AMP: III - 3.4 - h) Ano 5

120d

AMP: III - 3.5 - a)

30d

AMP: III - 3.5 - b)

60d

AMP: III - 3.5 - c)

90d

AMP: III - 3.5 - d)

30d
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4.2

Nº

4.1

Nº

Definição de política editorial;

Ação

Definição do conceito da
publicação;

Ação

a) Definição das linhas orientadoras
da publicação.

Atividades

a) Escolha do tipo de publicação a
editar.

Atividades

Meta a Atingir: Edição de uma revista/boletim
Situação atual: Inexistente

4. Edição de boletim/revista sobre o património local

Plano Municipal da Cultura | 2013

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo e
Executivo

Participantes (serviços)

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo e
Executivo

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a)

a)

Outros
Recursos

Outros
Recursos

a) 90 dias

Duração
Estimada

a) 60 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Importância

Fundamental

Importância
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0,00€

Custos

0,00€

Custos

4.4

Nº

4.3

Nº

Escolha do título;

Ação

Definição da periodicidade;

Ação
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a) Definição do título a adotar pela
publicação.

Atividades

a) Definição da periodicidade da
publicação.

Atividades

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo e
Executivo

Participantes (serviços)

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo e
Executivo

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a)

a)

Outros
Recursos

Outros
Recursos

a) 60 dias

Duração
Estimada

a) 30 dias

Duração
Estimada

Regular

Importância

Regular

Importância
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0,00€

Custos

0,00€

Custos

4.6

Nº

4.5

Nº

concelho

Definição dos temas abordar;

Ação

Criação
de
um
científico/redatorial;

Ação
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a) Seleção dos temas a abordar em
cada número, ou sequência de
números.

Atividades

a) Seleção de figuras de
reconhecida competência e que
sejam referências ao nível nacional
nas
suas
áreas
de
investigação/trabalho;
b) Definição do modelo de
funcionamento
do
concelho
científico;
c) Convite às personalidades
sugeridas para integrarem o
concelho científico.

Atividades

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo e
Concelho Científico

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços +
Concelho
Científico

Recursos
Humanos
a)

Outros
Recursos

a) 60 dias

Duração
Estimada

c) 90 dias

Regular

Município de Oliveira de Azeméis | 133

0,00€

Custos

0,00€

Importância

Fundamental

c)

c)
Presidente,
Vereadores

0,00€
Regular

b) 60 dias

Prioritário

Importância

b)

0,00€

Custos

b) Técnicos afetos
aos serviços

a) 60 dias

Duração
Estimada

b) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo e
Executivo
c) Executivo

a)

Outros
Recursos

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo e
Executivo

Participantes (serviços)

4.8

Nº

4.7

Nº

formas

Definição do conceito gráfico;

Ação

Definição
das
colaboração;

Ação
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de

a) Elaboração de propostas de
grafismo para a publicação;
b) Escolha da proposta de grafismo
para a publicação.
b) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo e
Concelho Científico

a) DMC

Participantes (serviços)

b) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo e
Concelho Científico

b) Definição dos processos de
receção e análise dos artigos
recebidos.

Atividades

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo e
Concelho Científico

Participantes (serviços)

a) Escolha da forma de seleção dos
autores dos artigos;

Atividades

a) Técnicos afetos
aos serviços
b) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Técnicos afetos
aos serviços +
Concelho
Científico
b) Técnicos afetos
aos serviços +
Concelho
Científico

Recursos
Humanos

b)

a)

b)

a)

Outros
Recursos

Outros
Recursos

b) 30 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

b) 60 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Regular

Prioritário

Importância

Regular

Regular

Importância
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0,00€

0,00€

Custos

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Edição de número 0 para teste do
modelo;

Nº

4.9
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f) Edição interna de exemplares de
teste.

a) Elaboração de artigos para
publicação;
b) Seleção de material de apoio aos
textos
(imagens,
cartografia,
documentos, infografia);
c) Análise dos artigos entregues
para publicação;
d) Tratamento gráfico dos artigos
para publicação;
e) Revisão dos artigos para
publicação;

Atividades

e) Área de Património HistóricoCultural, Área de Museu Biblioteca
Arquivo
f) Comunicação
f) Técnicos afetos
aos serviços

c) Técnicos afetos
aos serviços
d) Técnicos afetos
aos serviços
e) Técnicos afetos
aos serviços

c) Concelho Científico
d) DMC

a) Técnicos afetos
aos serviços
b) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo
b) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo

Participantes (serviços)

f)

e)

d)

f) 10 dias

e) 30 dias

d) 30 dias

c) 30 dias

b) 30 dias

b)

c)

a) 120 dias

Duração
Estimada

a)

Outros
Recursos

Secundário

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

1.000,00€

0,00€

Custos

Ação

Elaboração de artigos sobre o
património local.

4.11

Apresentação do número 1.

Ação

Nº

4.10

Nº
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a) Elaboração de textos com vista à
produção de artigos a publicar nos
números seguintes da publicação.
b) Seleção de material de apoio aos
textos
(imagens,
cartografia,
documentos, infografia);

a) Técnicos afetos
aos serviços
b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo

Recursos
Humanos

b)

b) Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços

Outros
Recursos

b)

a)

Outros
Recursos

c)
Tela,
pc
portátil, projetor,
sala

a)

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo

Participantes (serviços)

c) DMC e SGPE

c) Realização de conferência de
imprensa/cerimónia de lançamento
da publicação.

Atividades

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca Arquivo, DMC e
SGPE
b) DMC

Participantes (serviços)

a) Preparação de conferência de
imprensa/cerimónia
de
lançamento;
b) Impressão da publicação;

Atividades

b) 30 dias

a) 120 dias

Duração
Estimada

c) 1 dias

b) -----

a) 10 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Importância

Regular

Fundamental

Regular

Importância
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1.000,00€

0,00€

Custos

0,00€

7.500,00€

0,00€

Custos
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4. Edição de boletim/revista sobre o património local
Nome
4. Edição de boletim/revista sobre o património local

Duração
595d

AMP: IV - 4.1 - a)

60d

AMP: IV - 4.2 - a)

90d

AMP: IV - 4.3 - a)

30d

AMP: IV - 4.4 - a)

60d

AMP: IV - 4.5 - a)

60d

AMP: IV - 4.5 - b)

60d

AMP: IV - 4.5 - c)

90d

AMP: IV - 4.6 - a)

60d

AMP: IV - 4.7 - a)

60d

AMP: IV - 4.7 - b)

60d

AMP: IV - 4.8 - a)

60d

AMP: IV - 4.8 - b)

30d

AMP: IV - 4.9 - a)

120d

AMP: IV - 4.9 - b)

30d

AMP: IV - 4.9 - c)

30d

AMP: IV - 4.9 - d)

30d

AMP: IV - 4.9 - e)

10d

AMP: IV - 4.10 - a)

10d

AMP: IV - 4.10 - b)

1d
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Ação

Desenvolvimento de parcerias com
instituições de ensino/centros de
investigação e estruturas
museológicas que possibilitem um
aumento da capacidade de
definição de uma política
museológica;

Nº

5.1

b) Museu e Executivo

b) Seleção das entidades a
contactar;
c) Elaboração de protocolos de
colaboração.
c) Museu e SCAN

a) Museu

Participantes (serviços)

a) Identificação de entidades
capazes
de
aumentarem
a
capacidade de definição de uma
política
museológica
pelo
município;

Atividades

Meta a Atingir: Abertura de estrutura museológica municipal
Situação atual: Inexistente

5. Criação de Museu/Centro Interpretativo Municipal
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b) Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

c)

b)

a)

Outros
Recursos

c) 120 dias

b) 30 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Definição do tema/campo temático
da estrutura a criar;

Ação

Definição da missão e metas da
estrutura a criar;

Nº

5.2

Nº

5.3
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a) Identificação, de acordo, com o
campo temático, da missão a
desenvolver
pela
estrutura
museológica;
b) Estabelecimento das metas a
atingir com a criação de uma
estrutura museológica baseada no
campo temático definido.
b) Museu, Património HistóricoCultural + Entidades Parceiras

a) Museu, Património HistóricoCultural + Entidades Parceiras

Participantes (serviços)

b) Museu, Património HistóricoCultural + Entidades Parceiras

b) Seleção da(s) área(s) temáticas
capaz(es) de permitir a criação de
uma estrutura museológica.

Atividades

a) Museu, Património HistóricoCultural + Entidades Parceiras

Participantes (serviços)

a) Identificação das áreas temáticas
com maior relevo no que respeita à
identidade do Município;

Atividades

a) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)
b) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)

Recursos
Humanos

a) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)
b) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)

Recursos
Humanos

b)

a)

b)

a)

Outros
Recursos

Outros
Recursos

b) 60 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

b) 90 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Prioritário

Importância

Fundamental

Prioritário

Importância
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0,00€

0,00€

Custos

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Se o campo temático incluir a
arqueologia: desenvolvimento de
trabalhos arqueológicos integrados
em projetos de investigação que
permitam
aumentar
o
conhecimento sobre os sítios
arqueológicos;

Nº

5.4
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g) Museu + Entidade Parceira

h) Área de Museu + entidade
Parceira

g) Estudo e catalogação dos
materiais
resultantes
das
intervenções e das eventuais
estruturas exumadas;

h) Elaboração de relatório de
trabalhos para submeter à Tutela e
redefinição dos objetivos do
projeto de investigação, se
necessário.

f) Museu + Entidade Parceira

e) Museu, DMCPGE, DMMOMEP e
SU

d) Museu + Entidade Parceira

h) Técnicos afetos
aos serviços +
técnicos entidade
parceira

f) Técnicos afetos
aos serviços +
técnicos entidade
parceira
+
contratação
arqueólogo
de
campo
g) Técnicos afetos
aos
serviços+
técnicos entidade
parceira

d) Técnicos afetos
aos serviços +
técnicos entidade
parceira
e) Técnicos afetos
aos serviços

c) Técnicos afetos
aos serviços +
técnicos entidade
parceira

c) Museu + Entidade Parceira

d) Preparação das intervenções
arqueológicas – elaboração do
Plano de Trabalhos Arqueológicos a
submeter á Tutela;
e) Preparação das intervenções
arqueológicas
–
transportes,
alojamentos,
refeições,
ferramentas;
f)
Trabalhos
de
prospeção/sondagem/escavação;

b) Técnicos afetos
aos serviços +
técnicos entidade
parceira

b) Museu + Entidade Parceira

b) Pesquisa de obras bibliográficas
e fontes primárias que possam
acrescentar informação aos dados
conhecidos
sobre
os
sítios
arqueológicos com relevância para
o programa museológico;
c) Consulta de bibliografia e fontes
primárias e seleção dos dados com
relevância para o conhecimento
dos sítios arqueológicos com
importância para o programa
museológico;

a) Técnicos afetos
aos serviços +
técnicos entidade
parceira

Recursos
Humanos

a) Museu + Entidade Parceira

Participantes (serviços)

a) Definição de linhas de
investigação a desenvolver para
aumentar o conhecimento sobre os
sítios arqueológicos do concelho
com relevância para o programa
museológico;

Atividades

g) espaço para
tratamento,
estudo e depósito
dos
materiais
recolhidos
h)

f)

e)

d)

c) Transporte para
deslocação
aos
arquivos
e
bibliotecas locais
e nacionais para
recolha de dados

b) Acesso às bases
de dados de
bibliotecas
e
arquivos locais e
nacionais

Outros
Recursos

h) 120 dias
ano x 5 anos

g) 90 dias
ano x 5 anos

f) 20 dias ano
x 5 anos

e) 30 dias
ano x 5 anos

c) 180 dias
após
esta
fase inicial
será
um
trabalho
contínuo de
atualização
d) 60 dias
ano x 5 anos

b) 90 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Regular

Regular

Regular

Fundamental

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

2.500,00€

5.000,00€

1.000,00€

0,00€

1.500,00€

0,00€

0,00€

Custos
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Ação

Estudo de espólios a integrar no
programa expositivo;

Nº

5.5
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a) Museu, Património HistóricoCultural + Entidades Parceiras

b) Museu, Património HistóricoCultural + Entidades Parceiras

c) Museu, Património HistóricoCultural + Entidades Parceiras

b) Desenvolvimento de estudos
detalhados
sobre
as
peças
consideradas mais representativas;

c) Desenvolvimento de estudos
globais sobre as coleções a
integrarem o acervo da estrutura
museológica.

Participantes (serviços)

a) Identificação dos elementos que
podem assumir um caráter
identitário e que se integram no
campo temático estabelecido;

Atividades

c) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)

b) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)

a) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)

Recursos
Humanos
a)
Aplicação
informática com
as
fichas
de
registo
do
património
cultural;
b)
Aplicação
informática com
as
fichas
de
registo
do
património
cultural;
c)
Aplicação
informática com
as
fichas
de
registo
do
património
cultural;

Outros
Recursos

c) 180 dias

b) 180 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Regular

Fundamental

Prioritário

Importância
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5.000,00€

5.000,00€

0,00€

Custos

Ação

Definição do programa expositivo;

Nº

5.6
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a) Museu + Entidades Parceiras

b) Museu + Entidades Parceiras

b) Tendo por base os conteúdos
científicos detalhar os elementos
que permitem a construção do
programa expositivo.

Participantes (serviços)

a) Com base na Missão e metas
atribuídas à estrutura museológica
delimitar os conteúdos científicos;

Atividades

b) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)

a) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)

Recursos
Humanos
a) Resultados
estudos
espólios
trabalhos
arqueológicos
b) Resultados
estudos
espólios
trabalhos
arqueológicos

Outros
Recursos

de
de
e

de
de
e

b) 180 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Prioritário

Importância
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25.000,00€

0,00€

Custos

Ação

Definição
da
estrutura
organizacional
e
logística
necessária ao funcionamento;

Nº

5.7
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a)
Identificação
das
áreas
funcionais necessárias/integradas
no funcionamento da estrutura
museológica tendo em conta a
missão e metas definidos;
b) Identificação das necessidades
de pessoal para o funcionamento
da estrutura museológica tendo em
conta a missão e metas definidos;
c) Elaboração de proposta de
regulamento
interno
de
funcionamento
da
estrutura
museológica;
d) Adaptação da estrutura Matricial
e Flexível do MOA;
e) Preparação de procedimentos
para
a
contratação
de
trabalhadores
necessários
ao
funcionamento
da
estrutura
museológica.

Atividades

b) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s
c) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s
d) Técnicos afetos
aos serviços
e) Técnicos afetos
aos serviços

b) Museu, DMRH, Executivo +
Entidades Parceiras

e)Museu e DMRH

d) DMRH, DMAJC e Executivo

c) Museu, DMAJC, Executivo +
Entidades Parceiras

a) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)

Recursos
Humanos

a) Museu + Entidades Parceiras

Participantes (serviços)

e)

d)

c)

b)

a)

Outros
Recursos

e) 180 dias

d) 120 dias

c) 90 dias

b) 60 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Prioritário

Prioritário

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Opção pela solução Museu ou
solução Centro Interpretativo;

Nº

5.8
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a) Ponderar, com base no campo
temático, missão e programa
museológico, qual o modelo mais
eficaz para atingir as metas
estabelecidas para a estrutura
museológica;
B) Decidir o tipo de estrutura
museológica a implementar.

Atividades
a) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)

b) -----

b) Executivo

Recursos
Humanos

a) Museu + Entidades Parceiras

Participantes (serviços)

b)

a)

Outros
Recursos

b) 60 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Regular

Importância
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0,00€

0,00€

Custos

de

5.9

Elaboração
Arquitetura;

Ação

Nº

projeto
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de

j) Acompanhamento/fiscalização da
empreitada;
l)
Aquisição
equipamento
necessário ao funcionamento da
estrutura museológica;
m)
Receção
provisória
da
empreitada.

a) Seleção de local para a
construção de edifício com base no
programa museográfico;
b)
Aquisição
(eventual)
de
terreno(s) necessários à construção
de edifício;
c) Elaboração de caderno de
encargos com base no programa
expositivo, projeto museográfico e
necessidades logísticas;
d) Lançamento de concurso para
execução projeto obra;
e) Adjudicação execução do
projeto;
f) Execução de projeto de
arquitetura;
g) Elaboração de caderno de
encargos para construção do
projeto;
h) Lançamento de concurso para
construção do projeto;
i) Construção de edifício

Atividades

b) Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços

d) Técnicos afetos
aos serviços
e) Técnicos afetos
aos serviços
f) Técnicos afetos
aos serviços
g) Técnicos afetos
aos serviços
h) Técnicos afetos
aos serviços
i) Técnicos afetos
aos serviços

b) DMCPGE

c) DMEM

d) DMEM

h) DMEM

m)
Técnicos
afetos
aos
serviços

m) DMEM

l) DMEM

j) Técnicos afetos
aos serviços
l) Técnicos afetos
aos serviços

j) DMEM

i) DMEM

g) DMEM

f) DMEM

e) DMEM

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) DMEM

Participantes (serviços)

m)

l)

j)

i)

h)

g)

f)

e)

d)

c)
Programa
Expositivo

b)

a)
Programa
Expositivo

Outros
Recursos

m) 1 dias

l) 180 dias

j) 60 dias

i) 600 dias

h) 60 dias

g) 120 dias

f) 180 dias

e) 60 dias

d) 60 dias

c) 120 dias

b) 180 dias

a) 120 dias

Duração
Estimada

Regular

Fundamental

Regular

Fundamental

Fundamental

Regular

Fundamental

Regular

Regular

Prioritário

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

3.000.000,00
€

0,00€

0,00€

300.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

500.000,00€

0,00€

Custos

de

5.10

Elaboração
museográfico;

Ação

Nº
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projeto

f) -----

e) DMCPGE

c) Museu + Entidades Parceiras

e) Lançamento de concurso para
execução projeto museográfico;
f) Montagem da exposição com
base no projeto museográfico.

proposta

d) DMCPGE, Museu + Entidades
Parceiras

de

b) Museu + Entidades Parceiras

a) Museu + Entidades Parceiras

Participantes (serviços)

d) Elaboração de caderno(s) de
encargo(s) para execução projeto
museográfico;

c)
Elaboração
museográfica;

a) Com base na missão, metas e
conteúdos identificar as peças
essenciais ao cumprimento do
programa museológico;
b) Definir a linguagem expositiva a
implementar
na
estrutura
museológica;

Atividades
a) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)
b) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)
c) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)
d) Técnicos afetos
aos
serviços+
Entidade(s)
parceira(s)
e) Técnicos afetos
aos serviços
f) -----

Recursos
Humanos

f)

e)

d)

c)

b)

a)

Outros
Recursos

a) 60 dias

a) 60 dias

a) 60 dias

a) 180 dias

a) 90 dias

a) 90 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Fundamental

Regular

Fundamental

Regular

Prioritário

Importância

Município de Oliveira de Azeméis | 148

250.000,00€

0,00€

0,00€

10.000,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Definição de projeto educativo da
estrutura criada;

Nº

5.11
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e) Teste das atividades educativas
com grupos alvo e reajustamentos,
se necessário;
f) Implementação das atividades
educativas (após inauguração da
estrutura museológica).

a) Com base no campo temático,
missão e metas identificar os
principais objetivos a atingir com as
atividades educativas;
b) Criação de atividades educativas
destinadas a públicos diversificados
e que vão ao encontro dos
objetivos traçados no programa
educativo;
c)
Aquisição
de
materiais
pedagógicos
destinados
às
atividades;
d) Criação de conteúdos para
material de divulgação;

Atividades

c) Técnicos afetos
aos serviços
d) Técnicos afetos
aos serviços

c) DMCPGE

d) Museu, Património HistóricoCultural
e) Técnicos afetos
aos serviços
f) Técnicos afetos
aos serviços

e) Museu, Património HistóricoCultural
f) Museu, Património HistóricoCultural

b) Museu, Património HistóricoCultural + Entidades Parceiras

a) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)
a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Museu, Património HistóricoCultural + Entidades Parceiras

Participantes (serviços)

f)

e)

d)

c)

b)

a)

Outros
Recursos

f) -----

e) 30 dias

d) 60 dias

c) 120 dias

b) 120 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Fundamental

Fundamental

Prioritário

Importância
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2.500,00€

0,00€

0,00€

2.500,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Articulação do equipamento com
os roteiros patrimoniais existentes;

Nº

5.12
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a) Com base no campo temático e
programa museológico identificar
os locais que integram roteiros
patrimoniais e cuja visita pode
complementar o museu;
b) Criar um folheto informativo que
relacione
os
conteúdos
da
estrutura museológica, com os
roteiros patrimoniais existentes;
c)
Atualização
dos
roteiros
patrimoniais e da sinalética
respetiva (se necessário).

Atividades
a) Técnicos afetos
aos serviços +
Entidade(s)
parceira(s)
b) Técnicos afetos
aos serviços

c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Museu, Património HistóricoCultural

c) Museu, Património HistóricoCultural, DMC e SGSTEU

Recursos
Humanos

a) Museu, Património HistóricoCultural + Entidades Parceiras

Participantes (serviços)

c)

b)

a)

Outros
Recursos

c) 90 dias

b) 60 dias

a) 30 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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10.000,00€

0,00€

0,00€

Custos

5.13

Nº

Inauguração de
Interpretativo.

Ação

Museu/Centro
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a) Verificação das condições de
funcionamento para proceder a
eventuais reparações/ajustes;
b) Preparação de cerimónia de
inauguração;
c) Inauguração da estrutura
museológica.

Atividades

c) Museu, DMC e SGPE

b) Museu, DMC e SGPE

a) Museu

Participantes (serviços)
a) Técnicos afetos
aos
serviços,
Estaleiro
b) Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

c)
Tela,
pc
portátil, projetor,
sala

b)

a)

Outros
Recursos

a) 01 dias

a) 05 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

1.000,00€

0,00€

Custos
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5. Criação de Museu/Centro Interpretativo Municipal
Nome
5. Criação de Museu/Centro Interpretativo Municipal

Duração
3527d

AMP: V - 5.1 - a)

60d

AMP: V - 5.1 - b)

30d

AMP: V - 5.1 - c)

120d

AMP: V - 5.2 - a)

60d

AMP: V - 5.2 - b)

90d

AMP: V - 5.3 - a)

60d

AMP: V - 5.3 - b)

60d

AMP: V - 5.4 - a)

60d

AMP: V - 5.4 - b)

90d

AMP: V - 5.4 - c)

180d

AMP: V - 5.4 - d) Ano 1

60d

AMP: V - 5.4 - e) Ano 1

30d

AMP: V - 5.4 - f) Ano 1

20d

AMP: V - 5.4 - g) Ano 1

90d

AMP: V - 5.4 - h) Ano 1

120d

AMP: V - 5.4 - d) Ano 2

60d

AMP: V - 5.4 - e) Ano 2

30d

AMP: V - 5.4 - f) Ano 2

20d

AMP: V - 5.4 - g) Ano 2

90d

AMP: V - 5.4 - h) Ano 2

120d

AMP: V - 5.4 - d) Ano 3

60d

AMP: V - 5.4 - e) Ano 3

30d

AMP: V - 5.4 - f) Ano 3

20d

AMP: V - 5.4 - g) Ano 3

90d

AMP: V - 5.4 - h) Ano 3

120d

AMP: V - 5.4 - d) Ano 4

60d

AMP: V - 5.4 - e) Ano 4

30d

AMP: V - 5.4 - f) Ano 4

20d

AMP: V - 5.4 - g) Ano 4

90d

AMP: V - 5.4 - h) Ano 4

120d

AMP: V - 5.4 - d) Ano 5

60d

AMP: V - 5.4 - e) Ano 5

30d

AMP: V - 5.4 - f) Ano 5

20d

AMP: V - 5.4 - g) Ano 5

90d

AMP: V - 5.4 - h) Ano 5

120d

AMP: V - 5.5 - a)

60d

AMP: V - 5.5 - b)

180d

AMP: V - 5.5 - c)

180d

AMP: V - 5.6 - a)

60d

AMP: V - 5.6 - b)

180d
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AMP: V - 5.7 - a)

60d

AMP: V - 5.7 - b)

60d

AMP: V - 5.7 - c)

90d

AMP: V - 5.7 - d)

120d

AMP: V - 5.7 - e)

180d

AMP: V - 5.8 - a)

60d

AMP: V - 5.8 - b)

60d

AMP: V - 5.9 - a)

120d

AMP: V - 5.9 - b)

180d

AMP: V - 5.9 - c)

120d

AMP: V - 5.9 - d)

60d

AMP: V - 5.9 - e)

60d

AMP: V - 5.9 - f)

180d

AMP: V - 5.9 - g)

120d

AMP: V - 5.9 - h)

60d

AMP: V - 5.9 - i)

600d

AMP: V - 5.9 - l)

180d

AMP: V - 5.9 - m)

1d

AMP: V - 5.10 - a)

90d

AMP: V - 5.10 - b)

90d

AMP: V - 5.10 - c)

180d

AMP: V - 5.10 - d)

60d

AMP: V - 5.10 - e)

60d

AMP: V - 5.10 - f)

60d

AMP: V - 5.11 - a)

60d

AMP: V - 5.11 - b)

120d

AMP: V - 5.11 - c)

120d

AMP: V - 5.11 - d)

60d

AMP: V - 5.11 - e)

30d

AMP: V - 5.12 - a)

30d

AMP: V - 5.12 - b)

60d

AMP: V - 5.12 - c)

90d

AMP: V - 5.13 - a)

60d

AMP: V - 5.13 - b)

5d

AMP: V - 5.13 - c)

1d
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6.1

Nº

Inventariação de bens móveis da
autarquia;

Ação

f) Atualização da informação
constante nas fichas da aplicação
informática sobre bens móveis do
Município.

c) Produção de listagem com os
bens móveis e confrontação com os
bens dispersos pelos serviços;
d) Preenchimento de novas fichas
com os dados relativos aos bens
móveis não constantes da listagem;
e) Pesquisa de obras bibliográficas
e fontes primárias que possam
acrescentar informação sobre os
bens
móveis
existentes
no
Município;

a) Verificação dos bens móveis
sobre os quais existem registos nos
serviços;
b) Preenchimento das fichas da
aplicação informática com os dados
disponíveis;

Atividades

e) Técnicos afetos
aos serviços;

e) Património Histórico-Cultural e
Museu

e) Técnicos afetos
aos serviços;

d) Técnicos afetos
aos serviços

d) Património Histórico-Cultural e
Museu

e) Património Histórico-Cultural e
Museu

c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

c) Património Histórico-Cultural e
Museu

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)

Meta a Atingir: Salvaguarda de 5 bens patrimoniais
Situação atual: Salvaguarda do património imóvel com base no PDM 95

6. Salvaguarda dos bens patrimoniais existentes no Município
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d)
Aplicação
Informática
de
inventário
e)
Transporte
para deslocação
aos arquivos e
bibliotecas locais
e nacionais para
recolha de dados
e)
Aplicação
Informática
de
inventário

c)

b)
Aplicação
Informática
de
inventário

a)

Outros
Recursos

e) 120 dias

e) 180 dias

d) 180 dias

c) 5 dias

b) 180 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

1.500,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Inventariação dos bens imóveis
existentes no Município;

Nº

6.2
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e) Património Histórico-Cultural e
Museu

e) Património Histórico-Cultural e
Museu

e) Pesquisa de obras bibliográficas
e fontes primárias que possam
acrescentar informação sobre os
bens imóveis existentes no
Município;

f) Atualização da informação
constante nas fichas da aplicação
informática.

c) Técnicos afetos
aos serviços

c) Património Histórico-Cultural e
Museu

e) Técnicos afetos
aos serviços

e) Técnicos afetos
aos serviços

d) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

d) Património Histórico-Cultural e
Museu

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)

d) Deslocação às freguesias com
vista identificação de elementos
patrimoniais não registados na
aplicação
informática,
para
levantamento dos dados;

a) Verificação dos elementos
patrimoniais sobre os quais existem
registos nos serviços;
b) Preenchimento das fichas da
aplicação informática com os dados
disponíveis;
c) Produção de listagem com os
bens imóveis;

Atividades

b)
Aplicação
Informática
de
inventário
c)
Aplicação
Informática
de
inventário
d)
viatura;
máquina
fotográfica;
caderno
de
campo ou pc
portátil; gps
e) transporte para
deslocação
aos
arquivos
e
bibliotecas locais
e nacionais para
recolha de dados
e)
Aplicação
Informática
de
inventário

a)

Outros
Recursos

e) 180 dias

e) 90 dias

d) 120 dias

c) 5 dias

b) 180 dias

a) 30 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Fundamental

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

1.500,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Realização
de estudos
que
aumentem o grau de conhecimento
sobre os bens patrimoniais;

Nº

6.3
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c) Apoio através da cedência de
informação (em termos a definir) à
realização
de
trabalhos
de
investigação sobre o património
local;
d) Elaboração de textos sobre o
património cultural local para
publicação;
e)
Seleção
de
material
complementar aos textos;
f) Edição de estudos sobre o
património concelhio.

a) Pesquisa de obras bibliográficas
e fontes primárias que possam
acrescentar
informação
aos
elementos
patrimoniais
conhecidos;
b) Consulta de bibliografia e fontes
primárias e seleção dos dados com
relevância para o conhecimento
dos elementos patrimoniais;

Atividades

c) Técnicos afetos
aos serviços

d) Técnicos afetos
aos serviços
e) Técnicos afetos
aos serviços
a) Técnicos afetos
aos serviços

d) Património Histórico-Cultural e
Museu
e) Património Histórico-Cultural e
Museu
a) DMC

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

c) Património Histórico-Cultural e
Museu

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)

e)

d)

b)
Transporte
para deslocação
aos arquivos e
bibliotecas locais
e nacionais para
recolha de dados
c)

Outros
Recursos

5.000,00€

a) 60 dias

Regular

Regular

Fundamental

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

1.500,00€

0,00€

Custos

e) 30 dias

d) 180 dias

c) -----

b) 90 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Ação

Realização de intervenções de
conservação e restauro dos bens
móveis e imóveis na posse do
Município;

Nº

6.4
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b) Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços
d) Técnicos afetos
aos serviços

e) Técnicos afetos
aos serviços
f) Técnicos afetos
aos serviços
g) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural e
Museu
c) Património Histórico-Cultural e
Museu
d) Património Histórico-Cultural e
Museu

e) Património Histórico-Cultural e
Museu
f) Património Histórico-Cultural e
Museu
g) Património Histórico-Cultural e
Museu

b) Elaboração de relatório sobre o
estado de conservação dos bens
patrimoniais;
c) Seleção dos bens patrimoniais
alvo com necessidade de ações de
reabilitação/restauro urgente;
d) Lançamento de procedimentos
para realização de intervenções de
reabilitação/restauro
por
empresas/profissionais qualificados
para o efeito;
e)
Acompanhamento
das
intervenções efetuadas;
f) Receção de relatórios de
intervenção;
g) Elaboração de textos para
divulgação do tipo de intervenção
realizada.

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)

a)
Identificação
de
bens
patrimoniais cujo estado de
conservação apresenta maiores
fragilidades;

Atividades

e) ----f) ----g) 120 dias

f)
g)

d) 120 dias

c) 30 dias

b) 180 dias

a) 120 dias

Duração
Estimada

e)

d)

c)

a)
Viatura;
máquina
fotográfica;
caderno
de
campo ou pc
portátil; gps
b)

Outros
Recursos

Regular

Regular

Regular

Fundamental

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

25.000,00€

0,00€

5.000,00€

0,00€

Custos

Ação

Elaboração de guias de boas
práticas para a salvaguarda do
património, nas suas diversas
vertentes;

Nº

6.5
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b) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca e Arquivo
c) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca e Arquivo
d) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca e Arquivo

b) Definição da estrutura do(s)
guia(s) a elaborar;

c) Elaboração de textos;

d) Seleção de material
ilustração do texto.

para

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, Biblioteca e Arquivo

Participantes (serviços)

a) Análise da legislação existente e
pesquisa de bibliografia sobre boas
práticas patrimoniais;

Atividades

d) Técnicos afetos
aos serviços

c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

d)

c)

b)

a)

Outros
Recursos

d) 30 dias

c) 120 dias

b) 30 dias

a) 90 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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1.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Apoio técnico a ações de
reabilitação
promovidas
por
entidades privadas;

Nº

6.6
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c)
Emissão
de
pareceres,
remetendo para entidades de
tutela do património, sempre que
necessário;
d)
Acompanhamento
das
intervenções para garantir o
cumprimento das propostas dos
técnicos Municipais.

a) Criação de regulamento para
prestação de apoio técnico pela
autarquia;
b) Análise dos pedidos de apoio
técnico;

Atividades

c) Técnicos afetos
aos serviços

d) Técnicos afetos
aos serviços

d) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMOTU

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural e
Museu
c) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMOTU

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMOTU e DMAJC

Participantes (serviços)

d)
Viatura;
máquina
fotográfica;
caderno
de
campo ou pc
portátil; gps

c)

b)

a)

Outros
Recursos

d) -----

c) 30 dias

b) 30 dias

a) 180 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Fundamental

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Criação de uma marca de
excelência para projetos de
reabilitação
do
património
edificado que promovam os valores
vertidos na legislação nacional e
convenções internacionais;

Nº

6.7
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c) Técnicos afetos
aos serviços

d) Técnicos afetos
aos serviços
e) Técnicos afetos
aos serviços
f) Técnicos afetos
aos serviços

c) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMOTU e Executivo

d) DMC
e) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMOTU e Júri
f) DMC, SGPE, Júri e Executivo

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) DMC

b) Divulgação da Marca de
excelência para a reabilitação do
património;
c) Convite a representantes de
entidades externas para integrarem
júri (associações profissionais,
universidades);
d) Abertura das candidaturas à
marca de excelência;
e) Análise das candidaturas e
seleção dos premiados;
f) Cerimónia pública de entrega dos
prémios marca de excelência.

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMOTU e DMAJC

Participantes (serviços)

a) Criação de regulamento para
atribuição de marca de excelência
no
âmbito
da
reabilitação
patrimonial pela autarquia;

Atividades

e) 90 dias
f) 1 dias

f) Tela, pc portátil,
projetor, sala

d) 60 dias

c) 90 dias

b) 30 dias

a) 180 dias

Duração
Estimada

e)

d)

c)

b)

a)

Outros
Recursos

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Fundamental

Importância
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10.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

5.000,00€

0,00€

Custos

Ação

Organização
de
conferências/seminários sobre a
salvaguarda do património;

Ação

Edição de guia de boas práticas
para a salvaguarda do património;

Nº

6.8

Nº

6.9
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c) DMC
d) DMC

d) Distribuição do Guia.

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

a) DMC

Participantes (serviços)

c) Edição do Guia;

a) Tratamento gráfico do texto e
ilustrações;
b) Revisão do texto;

Atividades

d) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMC

c) Técnicos afetos
aos serviços
d) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços
b) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

d) Técnicos afetos
aos serviços

c) Técnicos afetos
aos serviços

c) Património Histórico-Cultural e
Museu

d) Divulgação do programa.

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

b) Elaboração do programa e
contacto aos oradores para aferir a
disponibilidade;
c) Calendarização das conferências;

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)

a) Seleção dos temas a abordar;

Atividades

d)

c)

b)

a)

d)

c)

b)

a)

Outros
Recursos

Outros
Recursos

d) -----

c) -----

b) 10 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

d) -----

c) -----

b) 90 dias

a) 30 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Regular

Importância

Regular

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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5.000,00€

5.000,00€

0,00€

0,00€

Custos

1.500,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Preparação de ações de educação
patrimonial destinadas a grupos
alvo a determinar;

Ação

Realização de ações de educação
patrimonial;

Nº

6.10

Nº

6.11
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a) Divulgação das ações de
educação patrimonial;
b) Execução das atividades de
educação patrimonial com o
público-alvo.

Atividades

a) Pesquisa de ações de educação
patrimonial
desenvolvidas
internacionalmente;
b) Elaboração de propostas de
ações de educação patrimonial;
c)
Preparação
da
logística
necessária à concretização das
ações de educação patrimonial.

Atividades

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

a) DMC

a) Técnicos afetos
aos serviços
b) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

b) Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural e
Museu
c) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)

b)

a)

b) -----

a) -----

Duração
Estimada

c) 30 dias

c)

Outros
Recursos

b) 90 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

b)

a)

Outros
Recursos

Regular

Regular

Importância

Regular

Regular

Prioritário

Importância
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2.500,00€

2.500,00€

Custos

2.500,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Publicação de estudos sobre
intervenções
realizadas
no
património cultural do Município.

Nº

6.12
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f) Edição dos artigos em publicação
do Município ou publicação
especializada.

e) Área de Património HistóricoCultural, Área de Museu e
Informática
f) Área de Património HistóricoCultural, Área de Museu e DMC

d) DMC

f) Técnicos afetos
aos serviços

d) Técnicos afetos
aos serviços
e) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

c) Património Histórico-Cultural e
Museu

d) Tratamento gráfico do texto e
ilustrações;
e) Revisão do texto para
publicação;

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural e
Museu

b) Elaboração de textos para
criação de artigo, ou estudo
monográfico;
c) Seleção de material para
ilustração do texto;

a) Técnicos afetos
aos serviço

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural e
Museu

Participantes (serviços)
das

a)
Acompanhamento
intervenções realizadas;

Atividades

f)

e)

d)

c)

a)
viatura;
máquina
fotográfica;
caderno
de
campo ou pc
portátil; gps
b)

Outros
Recursos

f) -----

e) 10 dias

d) 30 dias

a) 30 dias

b) 120 dias

a) -----

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Regular

Fundamental

Regular

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Instrução
de
processos
de
classificação dos bens patrimoniais
de interesse Municipal e/ou
Nacional;

Nº

6.13
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d) Técnicos afetos
aos serviços
e) Técnicos afetos
aos serviços
aa)
Técnicos
afetos

bb)
Técnicos
afetos
aos
serviços
cc)
Técnicos
afetos
aos
serviços
dd)
Técnicos
afetos
aos
serviços
ee)
Técnicos
afetos
aos
serviços
ff) Técnicos afetos
aos serviços
gg)
Técnicos
afetos
aos
serviços

d) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC DMOTU e DMAJC
e) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC DMOTU e DMAJC
aa) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMIGC

bb) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC e DMOTU

ff) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC DMOTU e DMAJC
gg) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC DMOTU e DMAJC

ee) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMOTU

dd) Planeamento Obras

cc) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC e DMOTU

c) Técnicos afetos
aos serviços

c) DMOTU

cc) Solicitação de parecer à
entidade de tutela do património
cultural;
dd)
Após
abertura
do
procedimento
suspender
as
licenças e autorizações concedidas;
ee) Elaborar estudo com vista à
validação ou arquivamento da
proposta de classificação;
ff) Desenvolver o procedimento de
pronúncia de interessados;
gg) Definir as Zonas Especiais de
Proteção.

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMIGC

b) Apresentação das informações
complementares solicitadas (se
necessárias) até à abertura do
procedimento;
c) Após abertura do procedimento
suspender
as
licenças
e
autorizações concedidas;
d) Participar no procedimento de
pronúncia de interessados;
e) Colaborar na definição das Zonas
Especiais de Proteção;
aa) Colaboração na preparação
/elaboração de requerimento e da
fundamentação
para
uma
classificação como IIM;
bb) Análise e decisão da abertura
de procedimento;

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu e DMIGC

Participantes (serviços)

a) Elaboração de requerimento e
da fundamentação para uma
classificação como MIP ou MN;

Atividades

aa) 90 dias

aa)

ff) 30 dias
gg) 30 dias

gg)

ee) 60 dias

dd)

cc)

ff)

ee)

dd)

cc)

bb) 60 dias

e)

e)

bb)

d) 30 dias

c)

b) 30 dias

a) 90 dias

Duração
Estimada

d)

c)

b)

a)

Outros
Recursos

Fundamental

Regular

Regular

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Regular

Fundamental

Regular

Fundamental

Regular

Fundamental

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Ação

Proteção dos bens imóveis e sítios
arqueológicos em instrumentos de
gestão territorial, nomeadamente
PDM e Regulamento para o
Património Cultural Edificado;

Nº

6.14
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b) Técnicos afetos
aos serviço

c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Património Histórico-Cultural,
Museu, DMIGC e, DMOTU

c) Património Histórico-Cultural,
Museu DMOTU e DMAJC

b)
Indicação
dos
sítios
arqueológicos a integrar carta de
condicionantes do PDM e demais
instrumentos de Gestão territorial;
c)
Aprovação
do
PDM,
Regulamento para Património
Cultural Edificado e demais
instrumentos de gestão territorial.

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Património Histórico-Cultural,
Museu DMOTU e DMAJC

Participantes (serviços)

a) Elaboração de regulamento para
Património Cultural Edificado e
respetiva listagem de bens imóveis
inventariados;

Atividades

c)

b)

a)

Outros
Recursos

c)

b)

a) 180 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Regular

Prioritário

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

Custos
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6. Salvaguarda dos bens patrimoniais existentes no Município
Nome
6. Salvaguarda dos bens patrimoniais existentes no Município

Duração
2015d

AMP: VI - 6.1 - a)

60d

AMP: VI - 6.1 - b)

180d

AMP: VI - 6.1 - c)

5d

AMP: VI - 6.1 - d)

180d

AMP: VI - 6.1 - e)

180d

AMP: VI - 6.1 - f)

120d

AMP: VI - 6.2 - a)

30d

AMP: VI - 6.2 - b)

180d

AMP: VI - 6.2 - c)

5d

AMP: VI - 6.2 - d)

120d

AMP: VI - 6.2 - e)

90d

AMP: VI - 6.2 - f)

180d

AMP: VI - 6.3 - a)

60d

AMP: VI - 6.3 - b)

90d

AMP: VI - 6.3 - d)

180d

AMP: VI - 6.3 - e)

30d

AMP: VI - 6.4 - a)

120d

AMP: VI - 6.4 - b)

180d

AMP: VI - 6.4 - c)

30d

AMP: VI - 6.5 - a)

90d

AMP: VI - 6.5 - b)

30d

AMP: VI - 6.5 - c)

120d

AMP: VI - 6.5 - d)

30d

AMP: VI - 6.6 - a)

180d

AMP: VI - 6.7 - a)

180d

AMP: VI - 6.7 - b)

30d

AMP: VI - 6.7 - c)

90d

AMP: VI - 6.7 - d)

60d

AMP: VI - 6.7 - e)

90d

AMP: VI - 6.9 - a)

60d

AMP: VI - 6.9 - b)

10d

AMP: VI - 6.9 - c)

1d

AMP: VI - 6.10 - a)

60d

AMP: VI - 6.10 - b)

90d

AMP: VI - 6.10 - c)

30d
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Arquivos

Arquivos
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Ação

Transferência para o Arquivo
Municipal da documentação
arquivada no depósito “Rainha”;

Transferência para o Arquivo
Municipal da documentação
arquivada no depósito “Cipriano
Martins”.

Nº

1.1

1.2

material

material

c) Tratamento documental.

b) Requisição de transporte;

a) Requisição de
acondicionamento;

c) Tratamento documental;

b) Requisição de transporte;

a) Requisição de
acondicionamento;

Atividades

de

de

b) Gabinete de gestão de
transportes, mobilidade e energia

a)
Divisão
Municipal
de
Contratação Pública e Gestão de
Encomendas

a)
Divisão
Municipal
de
Contratação Pública e Gestão de
Encomendas
b) Gabinete de gestão de
transportes, mobilidade e energia

Participantes (serviços)

b) Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços
a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

Meta a Atingir: Centralizar a documentação arquivada no Arquivo Municipal
Situação atual: A documentação arquivada encontra-se acondicionada em diversos depósitos

1. Transferência e centralização da documentação arquivada
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Empilhadora

Outros
Recursos

Duração
Estimada

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Importância
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400,00€

400,00€

Custos
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Arquivo 1. Transferência e centralização da documentação arquivada
Nome

Duração

Arquivo 1. Transferência e centralização da documentação arquivada;

3650d

A: I - 1.1

1825d

A: I - 1.2

1825d
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Recenseamento;

Avaliação;

Seleção;

Eliminação;

Limpeza;

Acondicionamento;

Descrição.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.6

Ação

2.1

Nº

Atividades

a) Serviços urbanos; Divisão
Municipal de Contratação Pública e
Gestão de Encomendas; Todos os
serviços cuja documentação foi
sujeita a avaliação e seleção

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços;

a) Técnicos afetos
aos serviços;
a) Técnicos afetos
aos serviços;

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços
a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

Meta a Atingir: Continuar a proceder ao tratamento documental da documentação incorporada
e da documentação que se encontra arquivada e que é de conservação definitiva.
Situação atual: Procedemos ao tratamento da documentação que é incorporada, da definitiva,
da mais requisitada e da que se encontra em mau estado de conservação.

2. Tratamento do acervo documental

Plano Municipal da Cultura | 2013

Outros
Recursos

Duração
Estimada

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Importância
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4.000,00€/ano

Custos

Criação do período de classificação;

Introdução da documentação no
respetivo período de classificação;

Digitalização da capa/1ª página dos
documentos e introdução no
inventário;
Disponibilização no Site do AMOA.

3.4

3.5

3.6

3.7

3.3

3.2

Seleção, através das Folhas de
Recolha de Dados, da
documentação definitiva a
introduzir no inventário;
Contagem das unidades de
instalação e verificação das
respetivas datas;
Medição das unidades de
instalação;

Ação

3.1

Nº

Atividades

a)Divisão Municipal de
Comunicação

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos
serviços;
Voluntários
a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

Meta a Atingir: Atualizar semestralmente o inventário
Situação atual: Encontra-se disponível no site do AMOA um inventário com a documentação já
tratada arquivisticamente e disponível para consulta

3. Atualização semestral do inventário da documentação de conservação definitiva
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Outros
Recursos

a) 1 dias

a) 10 dias

a) 3 dias

a) 5 dias

a) 3 dias

a) 5 dias

a) 10 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Importância
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Custos
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Arquivo 3. Atualização semestral do inventário da documentação de
conservação definitiva
Nome
Arquivo 3. Atualização semestral do inventário da documentação de
conservação definitiva;

Duração
106d

A: III - 3.1

10d

A: III - 3.2

5d

A: III - 3.3

3d

A: III - 3.4

5d

A: III - 3.5

3d

A: III - 3.6

10d

A: III - 3.7

1d
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Verificação de todos os registos
(Fichas de Descrição) disponíveis na
GD-WF;
Solicitação da adesão.

4.2

4.3

Desenvolvimento do módulo de
interoperabilidade OAI-PMH;

Ação

4.1

Nº

a) Correção dos registos

Atividades

a) Divisão Municipal de Sistemas de
Informação, Informática e Inovação
Tecnológica

a) Divisão Municipal de Sistemas de
Informação, Informática e Inovação
Tecnológica

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

Meta a Atingir: Aderir à Rede Portuguesa de Arquivos
Situação atual: A Divisão Municipal de Sistemas de Informação, Informática e Inovação
Tecnológica está a desenvolver o módulo de interoperabilidade OAI-PMH.

4. Adesão à Rede Portuguesa de Arquivos
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Outros
Recursos

a) 5 dias

a) 365 dias

a) 120 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Importância
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Custos
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Arquivo 4. Adesão à Rede Portuguesa de Arquivos
Nome
Arquivo 4. Adesão à Rede Portuguesa de Arquivos

Duração
490d

A: IV - 4.1

120d

A: IV - 4.2

365d

A: IV - 4.3

5d
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Digitalização das licenças de obras;

Digitalização da documentação
notarial;
Digitalização dos livros de atas;

Digitalização dos processos de
obras particulares.

5.1

5.2

5.4

5.3

Ação

Nº

b) Elaboração de resumo da
respetiva ata;
a) Criação dos respetivos PI’s na
GD-WF;

a)
Criação
dos
respetivos
documentos na GD-WF;
a)
Criação
dos
respetivos
documentos na GD-WF;

a)
Criação
dos
respetivos
documentos na GD-WF;

Atividades

Divisão Municipal
Urbanística

de

Gestão

Divisão Municipal de Gestão
Urbanística
Secção de contratos e apoio
notarial
Secção de atas e apoio aos órgãos
municipais

Participantes (serviços)

b) Técnicos afetos
aos serviços
a) Técnicos afetos
aos
serviços;
Voluntários

a) Técnicos afetos
aos serviços
a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

Meta a Atingir: Disponibilizar as licenças de obras, a documentação notarial, os livros de atas e
os processos de obras particulares em suporte digital
Situação atual: Está a decorrer a digitalização das licenças de obras e da documentação notarial

5. Digitalização do acervo documental
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Outros
Recursos

a) 365 dias

a) 365 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Importância
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Custos
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Arquivo 5. Digitalização do acervo documental
Nome
Arquivo 5. Digitalização do acervo documental;

Duração
407d

A: V - 5.1 - a)

365d

A: V - 5.3 - a)

365d
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Levantamento das
monografias/periódicos;

Requisição;

Instalação.

6.2

6.3

Ação

6.1

Nº

Atividades

a) Biblioteca Municipal

a) Divisão Municipal de
Contratação Pública e Gestão de
Encomendas

a) Biblioteca Municipal

Participantes (serviços)

Meta a Atingir: Disponibilizar uma biblioteca com publicações atuais e especializadas
Situação atual: Inexistência de publicações sobre a temática dos Arquivos

6. Enriquecimento da Biblioteca de Referência
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a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

Outros
Recursos

a) 5 dias

a) 60 dias

a) 30 dias

Duração
Estimada

Secundário

Secundário

Secundário

Importância
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3.000,00€

Custos
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Arquivo 6. Enriquecimento da Biblioteca de Referência
Nome
Arquivo 6. Enriquecimento da Biblioteca de Referência;

Duração
95d

A: VI - 6.1

30d

A: VI - 6.2

60d

A: VI - 6.3

5d
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Incorporação da documentação.

7.4

7.3

7.2

Levantamento de arquivos com
potencial interesse;
Contacto com os
proprietários/depositários;
Elaboração do protocolo;

Ação

7.1

Nº

a)Tratamento documental

Atividades

a) Secção de contratos e apoio
notarial

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços
a) Técnicos afetos
aos serviços
a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

Meta a Atingir: Incorporar acervos documentais que enriqueçam o Arquivo Municipal e nos
permitam conhecer melhor a história do concelho
Situação atual: -----

7. Incorporação de novos sistemas de informação
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Outros
Recursos

a) 30 dias

a) 30 dias

a) 120 dias

Duração
Estimada

Secundário

Secundário

Secundário

Secundário

Importância

Município de Oliveira de Azeméis | 183

Custos
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Arquivo 7. Incorporação de novos sistemas de informação
Nome
Arquivo 7. Incorporação de novos sistemas de informação;

Duração
180d

A: VII - 7.1

120d

A: VII - 7.2

30d

A: VII - 7.3

30d
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Ação

Formação “Introdução à
arquivística para não arquivistas”.

Nº

8.1

a) Preparação do programa de
formação;
b) Divulgação.

Atividades

b)Divisão Municipal de
Comunicação; Divisão Municipal de
assessoria técnica à presidência e
vereação

Participantes (serviços)
a) Técnicos afetos
aos serviços
b) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

Meta a Atingir: Colaborar com as Juntas de Freguesia e associações no sentido de conservarem
da melhor forma a sua documentação e dar a conhecer algumas medidas
preventivas
Situação atual: -----

8. Promoção do contacto com as Juntas de Freguesia e demais associações do concelho
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Outros
Recursos
b) 60 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Importância
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Custos
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Arquivo 8. Promoção do contacto com as Juntas de Freguesia e demais
associações do concelho
Nome
Arquivo 8. Promoção do contacto com as Juntas de Freguesia e demais
associações do concelho;

Duração
120d

A: VIII - 8.1 - a)

60d

A: VIII - 8.1 - b)

60d
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Organização das atividades;

Requisição de material;

Divulgação.

9.2

9.3

Ação

9.1

Nº

Atividades

a)
Divisão
Municipal
de
Contratação Pública e Gestão de
Encomendas
a)Divisão
Municipal
de
Comunicação

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

Meta a Atingir: Dar a conhecer o espaço do Arquivo Municipal e as suas funções e,
simultaneamente, a história local
Situação atual: O Arquivo Municipal disponibiliza exposições permanentes e temporárias

9. Dinamização de atividades de extensão cultural
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Outros
Recursos

a) 60 dias

Duração
Estimada

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Importância
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500,00€/ano

Custos

Organização das atividades;

Requisição de material;

Divulgação.

10.2

10.3

Ação

10.1

Nº

Atividades

a)Divisão Municipal de Contratação
Pública e Gestão de Encomendas
a)Divisão
Municipal
de
Comunicação

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços
a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

Meta a Atingir: Dar a conhecer o espaço do Arquivo Municipal e as suas funções e,
simultaneamente, a história local
Situação atual: O Arquivo Municipal tem disponível um conjunto diversificado de atividades
dirigido a todas as faixas etárias

10. Dinamização de atividades de extensão educativa
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Outros
Recursos

Duração
Estimada

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Importância
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500,00€/ano

Custos
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Bibliotecas

Bibliotecas
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Articulação das ações e projetos,
evitando
sobreposições
ou
repetições;

Conjugação de esforços no sentido
de aumentar e diversificar as ações
de promoção do livro e da leitura;
Avaliação, reformulação e criação
de um plano de ações;

Apresentação pública do projeto.

1.2

1.3

1.5

1.4

Constituição de um organismo
composto por entidades que
possuem/tutela bibliotecas;

Ação

1.1

Nº

a) Elaboração de documento que
contemple
e
contenha
as
informações traçadas nas ações 1.2
e 1.3.
a) Elaboração de documento que
apresenta o plano de ação traçado
na ação 1.4.

b) Compilação e verificação dos
planos de atividades;
c)
Desenvolvimento
de
configuração do sistema de gestão
integrada de bibliotecas para
operacionalização do Catálogo
Coletivo Concelhio em linha.
a) Realização de eventos e
atividades em parceria.

a) Contatar todas as entidades
concelhias;
b) Sensibilizar e responsabilizar os
envolvidos para a importância
deste projeto concelhio;
c) Elaborar um Programa de
trabalho com reuniões trimestrais
p/ discussão e atualização de
informações.
a) Apresentação por parte de todas
as entidades intervenientes do seu
plano de atividades anual;

Atividades

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Divisão Municipal de
Comunicação

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

b) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros
c) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas

a)Técnicos afetos
aos serviços
e Parceiros

a)Técnicos afeto
ao serviço
e Parceiros
a)Técnicos afetos
aos serviços
e Parceiros

b)Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços

a)Técnicos afetos
aos serviços
e Parceiros

c) Técnicos afetos
aos serviços
e Parceiros

c) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

a) Técnicos afetos
aos serviços
b) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas
b) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas

Participantes (serviços)

Meta a Atingir: Implementação de uma rede de bibliotecas no Município de Oliveira de Azeméis
Situação atual: Em desenvolvimento

1. Implementação da Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis
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a)

a)

a) 60 dias

a) 60 dias

a) Anual

c)30 dias

c) Sistema de
Gestão Integrada
de Bibliotecas

a)

b) 30 dias

a) 30 dias

b)

a)

c) 90 dias

b) 90 dias

b)

c)

a) 90 dias

Duração
Estimada

a)

Outros
Recursos

Regular

Prioritário

Regular

Prioritário

Prioritário

Prioritário

Regular

Fundamental

Fundamental

Importância
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0,00€

Valor
constante do
obj. 8
0,00€

Valor
constante do
obj. 4

0.00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos
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Desenvolvimento de pesquisa para
atualização dos dados;
Conceção de um modelo de
apresentação dos dados que se
ajuste aos diferentes tipos de
património cultural;

Conceção de um modelo
apresentação dos dados;

2.2

2.4

de

Revisão e uniformização dos dados
já existentes sobre as bibliotecas do
município;

2.1

2.3

Ação

Nº

b) Definição dos dados a incluir na
aplicação informática que sirvam as
instituições.
a) Análise da informação recolhida
e seleção dos dados a disponibilizar
na plataforma eletrónica;
b) Definição dos dados a incluir na
aplicação informática.

a) Análise das fichas de registo e
seleção dos dados a disponibilizar
na plataforma eletrónica;

e) Técnicos afetos
aos serviços;

e) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

a) Técnicos afetos
aos serviços
b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

b) Técnicos afetos
aos serviços

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

b) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

a) Técnicos afetos
aos serviços
a) Técnicos afetos
aos serviços

d) Técnicos afetos
aos serviços

d) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas
a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

b) Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços

b) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros
c) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas

b) Elaboração de listagem comum
com os dados das bibliotecas;
c) Criação de modelo de registo
uniforme da informação para os
diversos dados;
d) Desenvolvimento de aplicação
informática destinada ao registo
dos dados;
e) Preenchimento da aplicação
informática
com
os
dados
disponíveis.
a) Consulta aos Parceiros;

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

Participantes (serviços)

a) Verificação dos elementos sobre
os quais existem registos;

Atividades

b)
Aplicação
informática

a)
Aplicação
informática

b)
Aplicação
informática

a)
Aplicação
informática

a)

e)
Aplicação
informática

b) 40 dias

a) 20 dias

b) 40 dias

a) 20 dias

a) 180 dias

e) 180 dias

d) 180 dias

c) 60 dias

c)

d)

b) 5 dias

a) 60 dias

Duração
Estimada

b)

a)

Outros
Recursos

Meta a Atingir: Criação de uma plataforma eletrónica para a rede de bibliotecas do Município de Oliveira de Azeméis
Situação atual: Em desenvolvimento

2. Criação da plataforma eletrónica da Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis
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Fundamental

Prioritário

Fundamental

Prioritário

Fundamental

Regular

Fundamental

Prioritário

Regular

Regular

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Custos

Definição da forma de submissão e
validação dos dados enviados pelos
parceiros;
Programação
da
plataforma
eletrónica e criação do grafismo;

Introdução dos dados existentes na
plataforma eletrónica;

Testes e apresentação pública da
plataforma.

2.6

2.8

2.9

2.7

Estudo de plataforma eletrónica
capaz de disponibilizar informação
de forma interativa;

2.5
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b) Preparação de conferência de
imprensa;
c) Conferência de imprensa para
divulgação
da
plataforma
eletrónica.

a) Análise de modelos de
plataformas
eletrónicas
já
existentes
que
disponibilizam
informação sobre oredes de
bibliotecas;
b) Desenvolvimento de esboço que
contemple as ideias traçadas na
ação 2.4.
a) Conceção de mecanismo de
BackOffice
para
receção
e
tratamento dos dados submetidos.
a) Criação de imagem gráfica para a
plataforma eletrónica;
b) Programação da plataforma
eletrónica.
a)
Transposição
dos
dados
selecionados para
plataforma
eletrónica.
a) Testes de utilização;
a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros
b) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas
c) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros
b) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas
a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros
a) Técnicos afetos
aos serviços,
b) Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços
b) Técnicos afetos
aos serviços
a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos serviços

b) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros
a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

c)
Tela,
pc
portátil, projetor,
sala

a)
Plataforma
eletrónica
b)

a)

a) 01 dias

a) 5 dias

a) 30 dias

a) 90 dias

b) 120 dias

b)

a) 30 dias

b) 30 dias

a)20 dias

a) 20 dias

a

a)

a)

b)

a)
Acesso
plataformas
online

Regular

Regular

Prioritário

Regular

Fundamental

Prioritário

Fundamental

Regular

Regular
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0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€
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Instalação
recursos;

Tratamento,
transferência
instalação do fundo existente;
Organização do serviço;

Divulgação e abertura.

3.7

3.8

3.10

3.9

montagem

Preparação e elaboração
materiais divulgativos;

3.6

3.4
3.5

e

Definição da afetação dos recursos
humanos;
Execução das obras;
Desenvolvimento dos processos de
aquisição necessários;

3.3

e

dos

dos

Levantamento
das
obras
necessárias;
Levantamento
dos
recursos
necessários
–
mobiliário,
equipamentos, documentos;

3.1

3.2

Ação

Nº

a) Divulgação e abertura.

a) Tratamento, transferência e
instalação do fundo existente.
a) Organização do serviço.

a) Instalação e montagem dos
recursos.

b) Produzir os materiais.

a) Preparar a informação;

a) Definição da afetação dos
recursos humanos.
a) Execução das obras.
a) Desenvolvimento dos processos
de aquisição necessários.

a) Levantamento das obras
necessárias.
a) Levantamento dos recursos
necessários
–
mobiliário,
equipamentos, documentos.

Atividades

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Divisão Municipal de
Comunicação

a)Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e outros serviços
a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas

b)
Divisão
Municipal
de
Comunicação
a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas

a) Serviços da autarquia
a)
Divisão
Municipal
de
Contratação Pública e Gestão de
Encomendas
a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas

a)Executivo Municipal

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas
a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas

Participantes (serviços)

Meta a Atingir: Reativar o funcionamento e abertura ao público da Biblioteca de Ossela
Situação atual: Inexistente

3. Reativação da Biblioteca de Ossela
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a)Técnicos afetos
ao serviço
a)Técnicos afetos
aos serviços
e Parceiros
a)Técnicos afetos
aos serviços

b) Técnicos afetos
aos serviços
a)Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

a)
a)Técnicos afetos
aos serviços

a) A afetar

a) Técnicos afetos
aos serviços
a)Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

a)

a)

a)

a)

b)

a)

a)
a)

a)

a)

a) PC portátil

Outros
Recursos

a) 30 dias

a) 30 dias

a) 30 dias

a) 60 dias

b) 90 dias

a) 90 dias

a) a definir
a) 90 dias

a) Anual

a) 90 dias

a) 90 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Importância
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0,00€

0,00€

0,00€

30.000,00€

0,00€

0,00€

A estimar
0,00€

A estimar

0,00€

0,00€

Custos
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Manter a atualização de novos
registos na base de dados
bibliográfica de cada uma das
bibliotecas;
Promover ações de formação para
a utilização do catálogo em linha
entre os munícipes, para pesquisa
de informação, reserva e renovação
e no ambiente web 2.0 (redes
sociais);
Manter a aquisição regular de
documentos para empréstimo e
consulta, para atender a todos os
perfis de utilizadores.

Ação
informatização
documentos

a)
Seleção
de
obras
e
desenvolvimento dos processos de
aquisição.

a) Preparar, planificar e executar
um plano anual de ações.

a)Proceder
à
contínua
dos
rececionados.

Atividades

a)Executivo Municipal, Divisão
Municipal de Gestão de Bibliotecas
e Parceiros

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços e
Parceiros

a)Técnicos afetos
aos serviços e
Parceiros

a) Técnicos afetos
aos serviços e
Parceiros

Recursos
Humanos

a)

a) Sistema de
Gestão Integrada
de Bibliotecas

a) Sistema de
Gestão Integrada
de Bibliotecas

Outros
Recursos

a) Anual

a) Anual

a) Anual

Duração
Estimada

25.000,00€
**

0,00€

8.000,00€ *

Custos

Fundamental

Fundamental

Regular

Importância
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** Valor inclui a aquisição anual para a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, Bibliomóvel, Pólos a criar, e inclui monografias em todos os suportes e a assinatura de periódicos

* Valor relativo ao contrato de manutenção anual do sistema informático de gestão biblioteconómica e para catálogo coletivo

4.3

4.2

4.1

Nº

Meta a Atingir: Aumentar as obras disponíveis para pesquisa no catálogo e dinamizar a sua utilização
Situação atual: Este é um processo contínuo

4. Manutenção e dinamização do Catálogo Coletivo Concelhio
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5.3

Verificação de todos os registos
(Fichas de Descrição) e inserção dos
dados padrão;
Solicitação da adesão.

5.2

de

Ativação
do
módulo
interoperabilidade GEAD;

Ação

5.1

Nº
de

a) Solicitação da adesão.

a) Introdução e validação dos
registos.

a) Ativação do módulo
interoperabilidade GEAD.

Atividades

a)Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos
a) Sistema de
Gestão Integrada
de Bibliotecas
a) Sistema de
Gestão Integrada
de Bibliotecas
a)

Outros
Recursos

Meta a Atingir: Aderir à Rede Europeana
Situação atual: A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro está a desenvolver o projeto Imprensa Local Digital

5. Adesão à Rede Europeana
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a) 30 dias

a) 120 dias

a) 120 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Fundamental

Importância
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0,00€

Valor
constante do
obj. 4 *
0,00€

Custos

Levantamento
monografias/periódicos;

Requisição;

Instalação;

Divulgação.

6.2

6.3

6.4

Ação

6.1

Nº

das

a) Informatização dos documentos
no catálogo Fundo Local.
a)
Dinamização
de
ações
divulgativas das obras.

a) Pesquisa e contato com autores
e editoras/livreiros e elaboração de
listas de aquisição.
a) Desenvolvimento dos processos
de aquisição.

Atividades

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas
a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Divisão Municipal de
Comunicação

a)
Divisão
Municipal
de
Contratação Pública e Gestão de
Encomendas

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços
a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

Meta a Atingir: Aumentar a coleção do Fundo Local da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro
Situação atual: Reduzido número de obras no Fundo Local

6. Enriquecimento do Fundo Local
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a)

a)

a)

a)

Outros
Recursos

a) Anual

a) Anual

a) Anual

a) 120 dias

Duração
Estimada

Regular

Regular

Regular

Regular

Importância
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Valor
constante do
obj. 7

0,00€

3.000,00€

0,00€

Custos

Investir na produção de materiais
de divulgação deste eixo de
intervenção do município;
Desenvolvimento de ações para
valorização dos espaços e recursos
(visitas e divulgação).

7.1

de

materiais

e

a) Conceção e execução de um
plano interventivo.

a) Produção
conteúdos.

Atividades
a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros; Divisão
Municipal de Comunicação
a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros

Participantes (serviços)
a) Técnicos afetos
aos serviços e
Parceiros
a) Técnicos afetos
aos serviços e
Parceiros

Recursos
Humanos

* Valor relativo à produção de materiais em suportes diversos para recurso e promoção da rede municipal de bibliotecas

7.2

Ação

Nº

a)

a)

Outros
Recursos

Meta a Atingir: Promover e divulgar os recursos e equipamentos da Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis
Situação atual: Inexistente

7. Promoção da imagem das bibliotecas e da Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis
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a) Anual

a) 120 dias

Duração
Estimada

Regular

Fundamental

Importância
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Valor
constante do
obj. 8

12.000,00€ *

Custos

Estudo e planificação de atividades;

Desenvolvimento de atividades;

Divulgação.

8.1

8.2

8.3

a)
Produção
dos
materiais
divulgativos e divulgação.

a) Execução do plano anual de
atividades.

a) Conceção de um plano anual de
atividades.

Atividades

a)Divisão Municipal de Contratação
Pública e Gestão de Encomendas;
Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros da RBOA
a)Divisão
Municipal
de
Comunicação; Divisão Municipal de
Gestão de Bibliotecas e parceiros
da RBOA

a)Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas e Parceiros da RBOA

Participantes (serviços)

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

* Ações e atividades promovidas pela Biblioteca Municipal Ferreira de Castro e pela Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis

Ação

Nº

a)

a)

a)

Outros
Recursos

a) Anual

a) Anual

a) Anual

Duração
Estimada

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Importância
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A estimar

25.000,00€ *

0,00€

Custos

Meta a Atingir: Promover o livro e a leitura e dar a conhecer os equipamentos e as suas funções e, simultaneamente, incrementar os hábitos de leitura nos
munícipes
Situação atual: A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro tem disponível um conjunto diversificado de atividades dirigido a todas as faixas etárias

8. Dinamização de atividades de extensão cultural e de extensão educativa

Plano Municipal da Cultura | 2013

Divulgação.

9.2

a) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas
b) Divisão Municipal Jurídica
c) Divisão Municipal de Gestão de
Bibliotecas
a)
Divisão
Municipal
de
Comunicação e Divisão Municipal
de Gestão de Bibliotecas

c) Publicação no Boletim Municipal
Digital.
a)
Produção
dos
materiais
divulgativos e divulgação.

Participantes (serviços)
de

a) Preparar a proposta
deliberação;
b) Publicitação em edital;

Atividades

* Valor anual a concurso para edição de obras e aquisições para oferta

Aprovação do regulamento do
concurso;

Ação

9.1

Nº
a) Técnicos afetos
aos serviços
b) Técnicos afetos
aos serviços
c) Técnicos afetos
aos serviços
a) Técnicos afetos
aos serviços

Recursos
Humanos

Meta a Atingir: Implementar um concurso que permita apoiar e promover os autores e a literatura locais
Situação atual: Encontra-se definido o regulamento

9. Criação do Concurso de Apoio à Edição
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a)

a) 90 dias

c) 7 dias

b) 90 dias

b)
c)

a) 60 dias

Duração
Estimada

a)

Outros
Recursos

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Importância
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A estimar

0,00€

A estimar

25.000,00€ *

Custos
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Estimativa Global de Custos e Cronograma de Implementação Ano 0 – Ano 17
O mapa global de custos que se apresenta nas páginas seguintes foi elaborado após a entrega do PMC, para
análise, ao Executivo Municipal, tendo sido solicitado que se estimasse a médio/longo-prazo as despesas
associadas à execução do mesmo.
Tendo em conta que nas tabelas e cronogramas se tinha optado por concluir as ações de acordo com o
enquadramento num determinado objetivo, esta necessidade de estimar os custos num horizonte de 17
anos, veio modificar essa premissa. Há um conjunto de ações que apesar de terem uma duração prevista
no contexto dos objetivos, num contexto de análise de médio/longo-prazo, devem ser cíclicas, repetindo-se
no tempo. Situação que se aplica, por exemplo, às intervenções arqueológicos, para as quais se prevê uma
duração de 5 anos, mas que em função dos sítios a investigar/intervencionar, justificará a necessidade de
se prever novos ciclos de intervenção após a conclusão da ação prevista nas tabelas e cronogramas.
Uma situação diferente ocorre com as ações recorrentes, para as quais se indicavam custos, mas que não
estavam incluídas no cronograma. Nesses casos havia a possibilidade de conhecer o seu custo, mas não
tinha sido estimado durante quanto tempo seriam executadas, o que inviabilizava o cálculo de um valor
global. Estabelecido este período de análise, não só é possível estimar esse valor como prever as flutuações
de preços refletindo-as no valor da estimativa.
Pelos motivos acima expostos verifica-se uma diferença entre os valores constantes nestes mapas globais e
os existentes nas tabelas de implementação.
No mapa de custos estimados os valores são apresentados agregados por objetivo, não se descriminando
ação a ação o seu montante. Faz-se apenas a indicação dos valores despendidos por ano e por objetivo, até
ao final do prazo estimado para a implementação da totalidade do Plano Municipal da Cultura.
Para explicitar as principais diferenças de valores entre este mapa e as tabelas serão referidos de forma
sucinta para cada objetivo os fatores que estiveram na sua origem.
Sintetiza-se, através de um cronograma global, os intervalos de tempo previstos para a concretização de
cada objetivo. Deste modo, torna-se mais simples a perceção do tempo considerado necessário ao
cumprimento das metas elencadas no plano. A justaposição deste cronograma com o mapa de custos
permite de forma mais imediata ter uma noção dos custos que, como referido acima, estão associados à
repetição de ações e/ou despesas de manutenção.
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9. Criação do Concurso de Apoio à Edição

60.500,00 €

1.767.500,00 €

8.454.750,00 €

TOTAL GLOBAL

119.500,00 €

217.550,00 €

123.000,00 €

25.000,00 €

425.000,00 €

12.000,00 €

3.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

8.000,00 €

25.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

11.200,00 €

575.000,00 €

60.000,00 €

4.500,00 €

- €

465.000,00 €

49.000,00 €

- €

189.000,00 €

9.000,00 €

300,00 €

7.950,00 €

297.100,00 €

2.500,00 €

500,00 €

20.800,00 €

300,00 €

200,00 €

419.540,00 €

87.800,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

3.000,00 €

300,00 €

25.000,00 €

1.500,00 €

8.000,00 €

22.600,00 €

350,00 €

500,00 €

213.860,00 €

88.800,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

3.000,00 €

300,00 €

25.000,00 €

1.500,00 €

9.000,00 €

22.800,00 €

350,00 €

500,00 €

200,00 €

10.000,00 €

30.000,00 €

2.700,00 €

1.000,00 €

3.000,00 €

4.000,00 €

4.500,00 €

250,00 €

46.560,00 €

18.000,00 €

4.000,00 €

4.500,00 €

250,00 €

236.940,00 €

12.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

200,00 €

17.350,00 €

4.000,00 €

8.500,00 €

8.500,00 €

13.060,00 €

10.000,00 €

2.500,00 €

55.700,00 €

10.000,00 €

2.000,00 €

29.000,00 €

12.200,00 €

2.500,00 €

Ano +3

42.000,00 €

72.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

97.500,00 €

- €

200,00 €

6.150,00 €

5.443.050,00 €

2.500,00 €

2.000,00 €

504.000,00 €

8.500,00 €

13.440,00 €

200.000,00 €

2.500,00 €

72.200,00 €

10.000,00 €

1.000,00 €

2.500,00 €

5.350,00 €

6.500,00 €

66.000,00 €

4.163.500,00 €

145.500,00 €

2.500,00 €

11.500,00 €

305.350,00 €

230.000,00 €

46.500,00 €

42.000,00 €

94.700,00 €

947.100,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

31.000,00 €

205.000,00 €

29.000,00 €

12.200,00 €

5.000,00 €

Ano +2

14.000,00 €

20.000,00 €

401.000,00 €

12.000,00 €

15.000,00 €

Ano +1

58.000,00 €

12.000,00 €

Ano 0

225.600,00 €

- €

57.500,00 €

VALOR
GLOBAL

TOTAL PARCIAL

8. Dinamização de atividades de extensão cultural e de extensão
educativa
(cumprimento articulado com o obj. 1, 2, 4 e 8)

7. Promoção da imagem das bibliotecas e da Rede de Bibliotecas de
Oliveira de Azeméis
(cumprimento articulado com o obj. 1 e 7)

6. Enriquecimento do Fundo Local

5. Adesão à Rede Europeana
(cumprimento articulado com o obj. 8)

4. Manutenção e dinamização do Catálogo Coletivo Concelhio
(cumprimento articulado com o obj. 1)

3. Reativação da Biblioteca de Ossela

2. Criação da plataforma eletrónica da Rede de Bibliotecas de Oliveira
de Azeméis

1. Implementação da Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis
(valor necessário ao cumprimento dos objs. 2, 3, 4, 5, 6 e 8)

BIBLIOTECAS

TOTAL PARCIAL

10. Dinamização de atividades de extensão educativa

9. Dinamização de atividades de extensão cultural

8. Promoção do contacto com as Juntas de Freguesia e demais
associações do concelho

7. Incorporação de novos sistemas de informação

6. Enriquecimento da Biblioteca de Referência

5. Digitalização do acervo documental

4. Adesão à Rede Portuguesa de Arquivos

3. Atualização semestral do inventário da documentação de
conservação definitiva

2. Tratamento do acervo documental

1. Transferência e centralização da documentação arquivada

ARQUIVOS

TOTAL PARCIAL

6. Salvaguarda dos bens patrimoniais existentes no Município

5. Criação de Museu/Centro Interpretativo Municipal

4. Edição de boletim/revista sobre o património local

3. Valorização de bens patrimoniais que possam refletir a identidade
do Município

2. Criação de Roteiros Patrimoniais

1. Criação de plataforma eletrónica para divulgação do património
cultural existente no Município

TOTAL PARCIAL
ARQUEOLOGIA | MUSEUS | PATRIMÓNIO

6. Desenvolver eventos em parceria com outras instituições

5. Implementação de rede concelhia de Ludotecas

4. Realização de atividades lúdicas

3. Criação de Agenda Cultural

2. Criação de organismo cultural municipal

1. Criação de uma plataforma eletrónica cultural municipal

ARTES | ESPETÁCULOS | ATIVIDADES LÚDICAS

Objetivos
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210.975,00 €

89.800,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

3.000,00 €

300,00 €

26.000,00 €

1.500,00 €

9.000,00 €

12.600,00 €

350,00 €

2.500,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

4.500,00 €

250,00 €

48.875,00 €

10.000,00 €

10.375,00 €

8.500,00 €

12.500,00 €

5.000,00 €

2.500,00 €

59.700,00 €

10.000,00 €

3.000,00 €

32.000,00 €

12.200,00 €

2.500,00 €

Ano +4

252.450,00 €

94.800,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

3.000,00 €

300,00 €

26.000,00 €

1.500,00 €

9.000,00 €

11.400,00 €

400,00 €

500,00 €

200,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

5.000,00 €

300,00 €

97.250,00 €

26.500,00 €

27.250,00 €

8.500,00 €

27.500,00 €

5.000,00 €

2.500,00 €

49.000,00 €

11.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

12.500,00 €

2.500,00 €

Ano +5

249.200,00 €

95.800,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

3.000,00 €

300,00 €

26.000,00 €

1.500,00 €

10.000,00 €

11.200,00 €

400,00 €

500,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

5.000,00 €

300,00 €

93.200,00 €

42.500,00 €

22.200,00 €

8.500,00 €

12.500,00 €

5.000,00 €

2.500,00 €

49.000,00 €

11.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

12.500,00 €

2.500,00 €

Ano +6

744.775,00 €

96.500,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

3.000,00 €

27.000,00 €

1.500,00 €

10.000,00 €

11.500,00 €

400,00 €

500,00 €

300,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

5.000,00 €

300,00 €

587.775,00 €

47.000,00 €

510.675,00 €

9.000,00 €

13.000,00 €

5.500,00 €

2.600,00 €

49.000,00 €

11.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

12.500,00 €

2.500,00 €

Ano +7

533.400,00 €

96.500,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

3.000,00 €

27.000,00 €

1.500,00 €

10.000,00 €

27.800,00 €

450,00 €

2.500,00 €

1.000,00 €

14.000,00 €

4.000,00 €

5.500,00 €

350,00 €

360.100,00 €

30.000,00 €

300.000,00 €

9.000,00 €

13.000,00 €

5.500,00 €

2.600,00 €

49.000,00 €

11.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

12.500,00 €

2.500,00 €

Ano +8

225.800,00 €

102.500,00 €

25.000,00 €

35.000,00 €

3.000,00 €

27.000,00 €

1.500,00 €

11.000,00 €

12.200,00 €

450,00 €

600,00 €

300,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

5.500,00 €

350,00 €

62.100,00 €

32.000,00 €

9.000,00 €

13.000,00 €

5.500,00 €

2.600,00 €

49.000,00 €

11.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

12.500,00 €

2.500,00 €

Ano +9

Valores Anuais

PLANO MUNICIPAL DA CULTURA - MAPA DE CUSTOS

1.231.500,00 €

103.500,00 €

25.000,00 €

35.000,00 €

3.000,00 €

28.000,00 €

1.500,00 €

11.000,00 €

11.900,00 €

450,00 €

600,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

5.500,00 €

350,00 €

1.066.100,00 €

36.000,00 €

1.000.000,00 €

9.000,00 €

13.000,00 €

5.500,00 €

2.600,00 €

50.000,00 €

12.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

12.500,00 €

2.500,00 €

Ano +10

1.238.400,00 €

103.500,00 €

25.000,00 €

35.000,00 €

3.000,00 €

28.000,00 €

1.500,00 €

11.000,00 €

22.800,00 €

500,00 €

600,00 €

300,00 €

10.000,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

400,00 €

1.062.100,00 €

32.000,00 €

1.000.000,00 €

9.000,00 €

13.000,00 €

5.500,00 €

2.600,00 €

50.000,00 €

12.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

12.500,00 €

2.500,00 €

Ano +11

1.251.100,00 €

109.500,00 €

25.000,00 €

40.000,00 €

3.000,00 €

28.000,00 €

1.500,00 €

12.000,00 €

14.900,00 €

500,00 €

3.000,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

400,00 €

1.076.700,00 €

42.500,00 €

1.002.500,00 €

9.500,00 €

13.500,00 €

6.000,00 €

2.700,00 €

50.000,00 €

12.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

12.500,00 €

2.500,00 €

Ano +12

524.600,00 €

110.500,00 €

25.000,00 €

40.000,00 €

3.000,00 €

29.000,00 €

1.500,00 €

12.000,00 €

28.900,00 €

500,00 €

600,00 €

400,00 €

1.000,00 €

16.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

400,00 €

334.700,00 €

42.000,00 €

261.000,00 €

9.500,00 €

13.500,00 €

6.000,00 €

2.700,00 €

50.500,00 €

12.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

13.000,00 €

2.500,00 €

Ano +13

243.050,00 €

110.500,00 €

25.000,00 €

40.000,00 €

3.000,00 €

29.000,00 €

1.500,00 €

12.000,00 €

13.100,00 €

550,00 €

600,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

6.500,00 €

450,00 €

67.950,00 €

33.500,00 €

2.750,00 €

9.500,00 €

13.500,00 €

6.000,00 €

2.700,00 €

51.500,00 €

13.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

13.000,00 €

2.500,00 €

Ano +14

246.950,00 €

111.500,00 €

25.000,00 €

40.000,00 €

3.000,00 €

29.000,00 €

1.500,00 €

13.000,00 €

13.500,00 €

550,00 €

600,00 €

400,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

6.500,00 €

450,00 €

70.450,00 €

36.000,00 €

2.750,00 €

9.500,00 €

13.500,00 €

6.000,00 €

2.700,00 €

51.500,00 €

13.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

13.000,00 €

2.500,00 €

Ano +15

258.450,00 €

117.500,00 €

25.000,00 €

45.000,00 €

3.000,00 €

30.000,00 €

1.500,00 €

13.000,00 €

15.500,00 €

550,00 €

3.000,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

6.500,00 €

450,00 €

73.950,00 €

39.500,00 €

2.750,00 €

9.500,00 €

13.500,00 €

6.000,00 €

2.700,00 €

51.500,00 €

13.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

13.000,00 €

2.500,00 €

Ano +16
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273.650,00 €

117.500,00 €

25.000,00 €

45.000,00 €

3.000,00 €

30.000,00 €

1.500,00 €

13.000,00 €

24.200,00 €

600,00 €

700,00 €

400,00 €

10.000,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

7.000,00 €

500,00 €

80.450,00 €

46.000,00 €

2.750,00 €

9.500,00 €

13.500,00 €

6.000,00 €

2.700,00 €

51.500,00 €

13.000,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

13.000,00 €

2.500,00 €

Ano +17
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Cronograma Global: Ano 0 – Ano 17

PLANO MUNICIPAL DA CULTURA
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Considerações sobre divergências de custos por áreas temáticas
ARQUEOLOGIA | MUSEUS | PATRIMÓNIO
No caso desta área temática apresentam-se por Objetivo e ação as verbas previstas para o horizonte
temporal de 17 anos. Em relação aos valores previstos nas tabelas onde são elencadas as atividades, as
grandes diferenças resultam destas se centrarem apenas na primeira execução, havendo múltiplas
situações em que há a necessidade de repetir essas ações ao longo do tempo, de forma ininterrupta ou,
interpolada. Essa repetição é, em alguns casos, acompanhada de uma atualização para fazer face ao
eventual aumento das despesas associado à concretização das ações.
ARTES | ESPETÁCULOS | ATIVIDADES LÚDICAS - ARQUIVOS - BIBLIOTECAS
Tal como sucede na área temática Arqueologia, Museus e Património, também nestas áreas estão
identificadas ações que é necessário repetir ao longo do tempo, mas de forma ininterrupta. Essa repetição
também é acompanhada de uma atualização para fazer face ao eventual aumento das despesas associado
à concretização das ações.
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TOTAL PROJETO

200.000,00 €

5.000,00 €

Ano +3

10.000,00 €

5.350,00 €

50.000,00 €

150.000,00 €

Ano +2

2.500,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

500,00 €

Ano +4

2.500,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

500,00 €

Ano +5

2.500,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

500,00 €

Ano +6

2.600,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

600,00 €

Ano +7

2.600,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

600,00 €

Ano +8

2.600,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

600,00 €

Ano +9

2.600,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

600,00 €

Ano +10

5.000,00 €

5.000,00 €

Ano +4

5.000,00 €

5.000,00 €

Ano +5

5.000,00 €

5.000,00 €

Ano +6

5.500,00 €

5.500,00 €

Ano +7

5.500,00 €

5.500,00 €

Ano +8

5.500,00 €

5.500,00 €

Ano +9

Valores Anuais

5.500,00 €

5.500,00 €

Ano +10

PLANO MUNICIPAL DA CULTURA - MAPA DE CUSTOS - Arqueologia | Museus | Património

2.500,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

500,00 €

Ano +3

305.350,00 €

11.500,00 €

350,00 €

5.000,00 €

Ano +1

2.500,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

500,00 €

Ano +2

5.000,00 €

- €

2.10 Colocação da sinalética direcional e informativa
sobre os roteiros culturais do Município

1.500,00 €

10.000,00 €

Ano 0

6.500,00 €

750,00 €

750,00 €

5.000,00 €

Ano +1

Valores Anuais

PLANO MUNICIPAL DA CULTURA - MAPA DE CUSTOS - Arqueologia | Museus | Património

5.000,00 €

- €

2.9 Estudo de colocação da sinalética direcional e
informativa sobre os roteiros culturais do Município

2.11 Apresentação pública do projeto

50.000,00 €

- €

5.000,00 €

228.500,00 €

- €

350,00 €

1.500,00 €

15.000,00 €

VALOR GLOBAL

94.700,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

46.500,00 €

35.000,00 €

51.750,00 €

- €

1.500,00 €

10.000,00 €

Ano 0

18.250,00 €

24.700,00 €

VALOR
GLOBAL

2.8 Conceção de sinalética direcional e informativa
sobre os roteiros culturais do Município

2.7 Desenvolvimento de aplicação para dispositivos
móveis com material informativo sobre os percursos

2.6 Criação de material informativo sobre os pontos de
interesse em cada percurso em suporte papel

2.5 Desenvolvimento de pequenos trabalhos de
facilitem a circulação em segurança e visita aos
elementos patrimoniais constantes dos roteiros

2.2 Desenvolvimento de pesquisa bibliográfica para
atualização dos dados conhecidos
2.3 Desenvolvimento de trabalho de campo para
identificação de novos elementos patrimoniais e
atualização dos dados sobre os elementos patrimoniais
já conhecidos
2.4 Estudo de percursos temáticos, cronológicos ou
tipológicos, combinando elementos patrimoniais com
elementos ambientais, para maximizar a fruição da
experiência

2.1 Revisão e uniformização dos dados já existentes
sobre o património cultural do concelho

Criação de Roteiros Patrimoniais

Objetivo - 2

TOTAL PROJETO

1.9 Testes e apresentação pública do projeto

1.8 Introdução dos dados existentes nos serviços na
plataforma eletrónica

1.6 Definição da forma de submissão e validação dos
dados enviados pela população
1.7 Programação da plataforma eletrónica e criação
do grafismo

1.2 Desenvolvimento de pesquisa bibliográfica para
atualização dos dados conhecidos
1.3 Desenvolvimento de trabalho de campo para
identificação de novos elementos patrimoniais e
atualização dos dados sobre os elementos
patrimoniais já conhecidos
1.4 Conceção de um modelo de apresentação dos
dados que se ajuste aos diferentes tipos de
património cultural
1.5 Estudo de plataforma eletrónica capaz de
disponibilizar de forma interativa o património
cultural do concelho (possibilitando a colaboração de
toda a população)

1.1 Revisão e uniformização dos dados já existentes
sobre o património cultural do concelho

Criação de plataforma eletrónica para divulgação do
património cultural existente no Município

Objetivo - 1
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5.500,00 €

5.500,00 €

Ano +11

2.600,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

600,00 €

Ano +11

6.000,00 €

6.000,00 €

Ano +12

2.700,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

700,00 €

Ano +12

6.000,00 €

6.000,00 €

Ano +13

2.700,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

700,00 €

Ano +13

6.000,00 €

6.000,00 €

Ano +14

2.700,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

700,00 €

Ano +14

6.000,00 €

6.000,00 €

Ano +15

2.700,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

700,00 €

Ano +15

6.000,00 €

6.000,00 €

Ano +17

2.700,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

700,00 €

Ano +17
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6.000,00 €

6.000,00 €

Ano +16

2.700,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

700,00 €

Ano +16

- €

3.8 Instrução de processos de classificação dos bens
patrimoniais de interesse Municipal e/ou Nacional

- €

- €

- €

- €

- €

- €

4.3 Definição da periodicidade

4.4 Escolha do título

4.5 Criação de um concelho científico/redatorial

4.6 Definição dos temas abordar

4.7 Definição das formas de colaboração

4.8 Definição do conceito gráfico

TOTAL PROJETO

4.11 Elaboração de artigos sobre o património local

4.10 Apresentação do número 1

8.500,00 €

145.500,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

- €

13.060,00 €

2.500,00 €

10.000,00 €

560,00 €

Ano +3

12.500,00 €

2.500,00 €

10.000,00 €

Ano +4

27.500,00 €

2.500,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

Ano +5

12.500,00 €

2.500,00 €

10.000,00 €

Ano +6

13.000,00 €

3.000,00 €

10.000,00 €

Ano +7

13.000,00 €

3.000,00 €

10.000,00 €

Ano +8

13.000,00 €

3.000,00 €

10.000,00 €

Ano +9

13.000,00 €

3.000,00 €

10.000,00 €

Ano +10

8.500,00 €

1.000,00 €

7.500,00 €

Ano +3

8.500,00 €

1.000,00 €

7.500,00 €

Ano +4

8.500,00 €

1.000,00 €

7.500,00 €

Ano +5

8.500,00 €

1.000,00 €

7.500,00 €

Ano +6

9.000,00 €

1.000,00 €

8.000,00 €

Ano +7

9.000,00 €

1.000,00 €

8.000,00 €

Ano +8

9.000,00 €

1.000,00 €

8.000,00 €

Ano +9

Valores Anuais

9.000,00 €

1.000,00 €

8.000,00 €

Ano +10
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16.000,00 €

Ano +2

13.440,00 €

2.500,00 €

10.000,00 €

940,00 €

Ano +2

7.500,00 €

1.000,00 €

Ano +1

2.500,00 €

2.500,00 €

Ano +1

Valores Anuais

PLANO MUNICIPAL DA CULTURA - MAPA DE CUSTOS - Arqueologia | Museus | Património

128.500,00 €

1.000,00 €

- €

4.2 Definição de política editorial

4.9 Edição de número 0 para teste do modelo

- €

Ano 0

2.500,00 €

230.000,00 €

VALOR GLOBAL

2.500,00 €

Ano 0

53.500,00 €

4.1 Definição do conceito da publicação

Edição de boletim/revista sobre o património local

Objetivo - 4

TOTAL PROJETO

3.10 Realização de seminários/conferências sobre o
património, destinadas ao público em geral e assentes
na divulgação dos trabalhos realizados

- €

- €

3.7 Divulgação através de plataforma eletrónica de
elementos sobre os bens patrimoniais valorizados

3.9 Proteção dos bens imóveis e sítios arqueológicos em
instrumentos de gestão territorial, nomeadamente PDM
e Regulamento para o Património Cultural Edificado

- €

15.000,00 €

160.000,00 €

1.500,00 €

- €

- €

VALOR GLOBAL

3.6 Edição de artigos, ou estudos monográficos sobre os
bens patrimoniais alvo de ações de valorização

3.5 Integração destes bens patrimoniais em roteiros
sempre que possível

3.4 Desenvolvimento de trabalhos arqueológicos
integrados em projetos de investigação que permitam
aumentar o conhecimento sobre os sítios arqueológicos

3.3 Desenvolvimento de estudos para aprofundar o
conhecimento sobre esses bens patrimoniais

3.1 Identificação dos bens patrimoniais considerados
relevantes para a identidade do Município
3.2 Desenvolvimento de parcerias com instituições de
ensino/centros de investigação que possibilitem um
aumento da capacidade de intervenção sobre o
património

Valorização de bens patrimoniais que possam refletir a
identidade do Município

Objetivo - 3
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9.000,00 €

1.000,00 €

8.000,00 €

Ano +11

13.000,00 €

3.000,00 €

10.000,00 €

Ano +11

9.500,00 €

1.000,00 €

8.500,00 €

Ano +12

13.500,00 €

3.500,00 €

10.000,00 €

Ano +12

9.500,00 €

1.000,00 €

8.500,00 €

Ano +13

13.500,00 €

3.500,00 €

10.000,00 €

Ano +13

9.500,00 €

1.000,00 €

8.500,00 €

Ano +14

13.500,00 €

3.500,00 €

10.000,00 €

Ano +14

9.500,00 €

1.000,00 €

8.500,00 €

Ano +15

13.500,00 €

3.500,00 €

10.000,00 €

Ano +15

9.500,00 €

1.000,00 €

8.500,00 €

Ano +17

13.500,00 €

3.500,00 €

10.000,00 €

Ano +17
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9.500,00 €

1.000,00 €

8.500,00 €

Ano +16

13.500,00 €

3.500,00 €

10.000,00 €

Ano +16

TOTAL PROJETO

6.13 Instrução de processos de classificação dos bens
patrimoniais de interesse Municipal e/ou Nacional
6.14 Proteção dos bens imóveis e sítios arqueológicos
em instrumentos de gestão territorial, nomeadamente
PDM e Regulamento para o Património Cultural
Edificado

27.250,00 €

22.200,00 €

9.375,00 €

4.325,00 €

8.500,00 €

Ano +6

675,00 €

Ano +7

- €

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

Ano +11

1.002.500,00 €

2.500,00 €

1.000.000,00 €

Ano +12

250.000,00 €

Ano +13

35.000,00 €

- €

1.000,00 €

345.000,00 €

29.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

VALOR GLOBAL

504.000,00 €

- €

- €

- €

60.000,00 €

2.500,00 €

- €

2.000,00 €

1.500,00 €

500,00 €

2.500,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

Ano +2

4.000,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €

Ano +3

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Ano +4

26.500,00 €

1.500,00 €

25.000,00 €

Ano +5

42.500,00 €

2.500,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

25.000,00 €

Ano +6

47.000,00 €

5.000,00 €

2.000,00 €

10.000,00 €

25.000,00 €

5.000,00 €

Ano +7

30.000,00 €

5.000,00 €

25.000,00 €

Ano +8

32.000,00 €

5.000,00 €

2.000,00 €

25.000,00 €

Ano +9

Valores Anuais

36.000,00 €

5.000,00 €

25.000,00 €

6.000,00 €

Ano +10

PLANO MUNICIPAL DA CULTURA - MAPA DE CUSTOS - Arqueologia | Museus | Património

32.000,00 €

5.000,00 €

2.000,00 €

25.000,00 €

Ano +11

42.500,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

27.500,00 €

Ano +12

42.000,00 €

6.000,00 €

2.500,00 €

27.500,00 €

6.000,00 €

Ano +13

261.000,00 €

300.000,00 €

1.000.000,00 €

Ano +10

4.163.500,00 €

Ano +9

1.000,00 €
510.675,00 €

300.000,00 €

Ano +8

1.000,00 €

10.000,00 €

6.12 Publicação de estudos sobre intervenções
realizadas no património cultural do Município

10.375,00 €

15.625,00 €

3.125,00 €

8.500,00 €

Ano +5

10.000,00 €

6.9 Edição de guia de boas práticas para a salvaguarda
do património

6.11 Realização de ações de educação patrimonial

8.500,00 €

1.875,00 €

8.500,00 €

Ano +4

10.000,00 €

13.500,00 €

18.000,00 €

6.10 Preparação de ações de educação patrimonial
destinadas a grupos alvo a determinar

Ano +1

10.000,00 €

8.500,00 €

Ano +3

10.000,00 €

- €

10.000,00 €

Ano +2

260.000,00 €

- €

Ano +1

500.000,00 €

Ano 0

Ano 0

Valores Anuais

PLANO MUNICIPAL DA CULTURA - MAPA DE CUSTOS - Arqueologia | Museus | Património

3.800.000,00 €

- €

- €

25.000,00 €

10.000,00 €

44.000,00 €

- €

- €

- €

VALOR GLOBAL

6.8 Organização de conferências/seminários sobre a
salvaguarda do património

6.6 Apoio técnico a ações de reabilitação promovidas
por entidades privadas
6.7 Criação de uma marca de excelência para projetos
de reabilitação do património edificado que promovam
os valores vertidos na legislação nacional e convenções
internacionais

6.5 Elaboração de guias de boas práticas para a
salvaguarda do património, nas suas diversas vertentes

6.3 Realização de estudos que aumentem o grau de
conhecimento sobre os bens patrimoniais
6.4 Realização de intervenções de conservação e
restauro dos bens móveis e imóveis na posse do
Município

6.1 Inventariação de bens móveis da autarquia
6.2 Inventariação dos bens imóveis existentes no
Município

Salvaguarda dos bens patrimoniais existentes no
Município

Objetivo - 6

TOTAL PROJETO

5.13 Inauguração de Museu/Centro Interpretativo

5.12 Articulação do equipamento com os roteiros
patrimoniais existentes

5.11 Definição de projeto educativo da estrutura criada

5.9 Elaboração de projeto de Arquitetura
5.10 Elaboração, em simultâneo, de projeto
museográfico

5.7 Definição da estrutura organizacional e logística
necessária ao funcionamento
5.8 Opção pela solução Museu ou solução Centro
Interpretativo

5.6 Definição do programa expositivo

5.3 Definição da missão e metas da estrutura a criar
5.4 Se o campo temático incluir a arqueologia:
desenvolvimento de trabalhos arqueológicos
integrados em projetos de investigação que permitam
aumentar o conhecimento sobre os sítios
arqueológicos
5.5 Estudo de espólios a integrar no programa
expositivo

5.1 Desenvolvimento de parcerias com instituições de
ensino/centros de investigação e estruturas
museológicas que possibilitem um aumento da
capacidade de definição de uma política museológica
5.2 Definição do tema/campo temático da estrutura a
criar

Criação de Museu/Centro Interpretativo Municipal

Objetivo - 5
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33.500,00 €

6.000,00 €

27.500,00 €

Ano +14

2.750,00 €

2.750,00 €

Ano +14

36.000,00 €

6.000,00 €

2.500,00 €

27.500,00 €

Ano +15

2.750,00 €

2.750,00 €

Ano +15

46.000,00 €

6.000,00 €

2.500,00 €

10.000,00 €

27.500,00 €

Ano +17

2.750,00 €

2.750,00 €

Ano +17
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39.500,00 €

6.000,00 €

27.500,00 €

6.000,00 €

Ano +16

2.750,00 €

2.750,00 €

Ano +16
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PARTE V: DIMENSÕES DA POLÍTICA CULTURAL MUNICIPAL

PARTE V

DIMENSÕES DA POLÍTICA CULTURAL MUNICIPAL
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Dimensões da Política Cultural Municipal
Apesar de se ter optado por apresentar um conjunto de objetivos a desenvolver, no âmbito do Plano
Municipal da Cultura, de forma segmentada por áreas temáticas de intervenção, entendemos que a
concretização deste plano atinge um conjunto de dimensões que lhe conferem transversalidade e
interdisciplinaridade.
Os objetivos elencados para a área artística, por exemplo, contribuem para desenvolver aspetos específicos
de gosto e fruição cultural, mas, simultaneamente, promovem uma intervenção na sociedade que é mais
ampla e semelhante à que resulta, por exemplo, da ação da área patrimonial.
Seria demasiado exaustivo, e tornaria a leitura complexa, elencar em texto as diversas dimensões de
intervenção que se cruzam nos objetivos estabelecidos para cada área temática pelo que apresentamos, no
esquema seguinte, as várias dimensões onde a implementação do Plano Municipal da Cultura, no seu todo,
poderá dar frutos e que extravasam os limites das áreas temáticas de intervenção.

Vendo o Plano Municipal da Cultura como um todo, pode perceber-se que o resultado não é a criação de
uma plataforma eletrónica de divulgação ou de um roteiro de divulgação, mas antes uma intervenção mais
profunda no tecido social e nas mentalidades que está além do resultado material definido para cada
objetivo.
A implementação deste plano visa, tornar a sociedade mais desperta para a cultura, mais coesa devido a
uma maior perceção do mundo em que vive e com valores morais mais sólidos, mais aberta à colaboração,
melhor conhecedora dos elementos identitários locais sendo capaz de os valorizar pela sua qualidade
intrínseca e pelo contexto em que se inserem.
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Tudo isso implica uma vertente de operacionalização deste plano que passa pela capacidade de melhorar a
comunicação com os munícipes e de os envolver nas diferentes ações que concorrem para a
implementação do Plano Municipal da Cultura, estimulando a sua intervenção e a sua criatividade para
potencializarem os resultados através, por exemplo, do surgimento de projetos que tenham na atividade
cultural a sua base de negócio.
Julgamos, deste modo, tornar claro que o Plano Municipal da Cultura deve ser visto como a soma das
partes e não como um conjunto de ideias acantonadas em áreas específicas que não possuem qualquer
relação entre si.
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PARTE VI: RECOMENDAÇÕES

PARTE VI

RECOMENDAÇÕES
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Recomendações
Considerando a dinâmica gerada ao longo deste processo e as transformações que ocorrem com o passar
do tempo, decorrentes da situação económica e social, da evolução demográfica e o prazo para a
implementação destas metas, considera o grupo de trabalho que o Executivo deverá prever a necessidade
de:












Proceder a um novo diagnóstico aos hábitos e práticas culturais dos munícipes, no 4º ano após a
entrada em vigor deste Plano, para que seja possível verificar se os pressupostos que conduziram
à definição das metas continuam a ser predominantes;
Em simultâneo aferir as intervenções e expetativas das associações e coletividades com atividade
na área cultural;
No 5º ano, após a entrada em vigor do Plano, ser feita a avaliação da sua implementação,
verificando-se o grau de cumprimento das ações;
Efetuar determinados ajustes na calendarização das ações a desenvolver, nos casos em que se
verifique uma discrepância entre o cronograma apresentado e a execução realizada;
Integrar no Plano novos objetivos que decorram da participação dos munícipes e instituições no
diagnóstico a realizar no 4º ano;
Apresentar no 6º ano uma nova versão do Plano Municipal da Cultura, que integre novos objetivos
e reprograme, se necessário, os que fazem parte desta versão do PMC.

Do ponto de vista da implementação deve ter-se em conta que um plano gizado para atingir um conjunto
de objetivos implica necessariamente um investimento faseado no tempo destinado a suportar as ações
que concorrem para o cumprimento desses objetivos.
Naturalmente o Executivo tem a noção de que implementar o Plano Municipal da Cultura o obrigará a
alocar os recursos necessários à sua concretização, não pode, porém, o grupo de trabalho deixar de
enfatizar que:




Ainda que o modelo de implementação faça uma estimativa parcial de recursos financeiros,
humanos e logísticos, deve ter-se em conta que durante a fase de execução podem ser detetadas
situações em que há necessidade de reforçar e ampliar os recursos estimados inicialmente;
Nas situações em que por opção do Executivo não seja possível dotar os serviços com os recursos
necessários, há fortes probabilidades de que um conjunto de ações não venha a ser desenvolvido,
pelo menos no cronograma estimado, impedindo que as Metas traçadas sejam alcançadas.
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NOTAS FINAIS
Com este documento pretendeu-se dar corpo a todo o trabalho desenvolvido desde 2010, apresentando
um conjunto de objetivos que devem ser atingidos a médio/longo prazo.
Procurou-se apresentar um faseamento realista e que permita um desenvolvimento das ações de forma
sustentada, ainda que, nalguns casos, pareça excessivamente longo. No entanto, não nos parece que a
concretização de um plano com esta magnitude possa ser prevista num prazo curto, tendo em conta a
situação de partida, ainda que todos gostássemos de ver a materialização de alguns destes objetivos no
imediato.
Esse faseamento é acompanhado de uma apresentação, tão exaustiva quanto possível, das atividades a
desenvolver, e dos recursos necessários (nas diversas vertentes) para a sua concretização, situação que se
reveste de alguma originalidade neste tipo de trabalho, onde, usualmente, se apresentam as grandes
metas a atingir, mas não se refere de que forma se procederá à sua concretização.
Esta escalpelização, que resultou da orientação emanada da Sr.ª Vereadora do Pelouro da Cultura, levou o
grupo de trabalho a não contemplar a proposta de criação de um Conselho Municipal de Cultura. Dos
exemplos que consultámos este tipo de proposta surge como forma de delegar nesse órgão a identificação
das grandes áreas de atuação dos Municípios, algo que no presente caso já se encontra feito e que resulta
da consulta direta à população – através de dois inquéritos – e aos membros das associações/coletividades.
Essa consulta popular permitiu verificar que, tanto num caso, como no outro, a criação de um concelho
municipal de cultura é vista como uma ação não prioritária, dando-se um maior enfase à necessidade de
definição de uma estratégia de longo prazo, à necessidade de auscultação das pessoas para ir ao encontro
das suas expetativas, ou à necessidade de promoção de um estudo sobre as práticas culturais dos
habitantes do município. Julgamos que a metodologia utilizada ao longo das diversas fases deste projeto
acabou por ir ao encontro das prioridades apontadas pelos munícipes, e que as propostas correspondem
ao que estes esperam do Município.
Não excluímos, no entanto, que no âmbito do processo de avaliação da implementação do Plano Municipal
da Cultura, esta situação possa ser alterada e se avance para a criação de um Conselho Municipal da
Cultura.
Por último, importa referir que este documento, apesar de ter a ambição de nortear a atividade do
Município nos próximos anos, não pode ser considerado um documento fechado e imutável, devendo,
antes, ser monitorizado e revisto ciclicamente, para que possa corresponder às necessidades da população
a que se destina.
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