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No dia quatro de abril de 2016, entre as 11h00 e as 13h00, o Grupo de Trabalho (G.T), constituído no 

III encontro de museus do Douro do dia vinte e quatro de novembro de 2014, reuniu na Câmara 

Municipal de Tabuaço, estiveram presentes os seguintes cinco membros: 

Arménio Ribeiro – Crasto de Palheiros, Murça 

Jorge Duarte – Museu da Seda e Território e Calçada de Alpajares 

José Carlos Silva – MIDU e Museu Abel Botelho Tabuaço 

Maria dos Anjos Tulha – Museu do Vinho de S. João da Pesqueira 

Susana Marques – Museu do Douro  

 

Esteve ausente por motivos de agenda: 

Patrícia Sequeira – Museu do Pão e Vinho de Favaios  

 

Ordem de trabalhos 

1. Apresentação dos orçamentos para as atividades da MuD 

2. Definição do programa comum de atividades para a comemoração dos dias internacionais 

(18 de abril e 18 de maio) 

3. Aprovação do inquérito de recolha dos meios técnicos e humanos dos membros da MuD  

4. Outros assuntos 

Em relação ao ponto 1 da ordem de trabalhos foram apresentados para a exposição, coleção de 

postais e desdobrável os orçamentos das empresas: Atelier de design João Borges, Cariátides e HL 

Design. Cujos orçamentos podem ser consultados no Anexo I. 

Tendo em conta, a resposta dos operadores turísticos ao Roteiro de Museus do Rede, foi pedido um 

orçamento a várias empresas multimédia para produção de uma Aplicação Informática (APP) tendo 

sido definido um conjunto de funcionalidades prioritárias: 

 *Menu com lista 

Dentro de cada membro a descrição | Horário de funcionamento | Preçário | 

Contatos (morada, telefone, email) | Fotografia | Poderá haver uma galeria para cada 

membro na base à semelhança da rota do românico e um calcular a Rota ligando ao Google 

maps) 

*Menu com mapa com todos os membros localizados no mapa e  

*Menu com proposta de rotas designado ROTAS (máximo 10). Deve conter os no mínimo os 

seguintes campos: 

Nome da Rota 

Mapa 

Kilometro 

Duração 

Recomendações 

Etapas 

Descrição de cada etapa (membro da MuD) 
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Deveriam ser definidos filtros para que o utilizador possa de acordo com os seus interesses 

selecionar os museus a visitar (exª arte, vinho, etnográfico etc...). A aplicação deveria ser 

disponibilizada em três línguas: pt,inglês, Francês e dois orçamentos para Android e IOS. 

 

Responderam ao pedido de orçamento as empresas: InfoPortugal; Innowave Technologies e CMC. 

Cujos orçamentos podem ser consultados no Anexo II.  

No caso das candidaturas submetidas não serem aprovadas ou o valor for insuficiente para assegurar 

a sua execução, foi pensada como solução, em particular para o caso da APP integrar a informação 

da MuD através de plataformas já existentes como por exemplo a Douro Alliance. 

 

Em relação ao ponto 2 da ordem dos trabalhos foi definido pedir a todos os membros que ainda não 

tenham definido atividades para o dia 18 de abril | Dia internacional dos Monumentos e Sítios, este 

ano dedicado ao tema “O Património do Desporto” dar sugestões para o mesmo dia e, tentar à 

semelhança do que se passou no dia 18 de maio de 2015 desenvolver um programa de divulgação 

comum dos membros da MuD. A mesma estratégia será aplicado ao dia 18 de maio | Dia 

Internacional dos Museus, dedicado ao tema “Museus de Paisagens Culturais”. 

 

No ponto relacionado com a recolha dos meios técnicos e científicos foi distribuído o inquérito pelos 

membros do Grupo de Trabalho, tendo sido acordado enviar em formato word, para que possam ser 

corrigidas ou acrescentadas questões. Ficou estipulado como prazo iniciar o inquérito durante o mês 

de maio, na plataforma Google docs, para que na próxima reunião dia 20 de junho possam ser 

apresentados os resultados preliminares. O inquérito pode ser consultado no anexo III. 

 

No ponto Outros assuntos foi comunicado ao GT a participação da MuD no VII FIGAC “Gestão 

Cultural: Formação e Profissionalização” com a comunicação intitulado “Rede de Museus do Douro | 

Uma Rede de Colaboração em Construção”. A conferência terá lugar dia 2 de junho nas instalações 

do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Neste ponto foi ainda discutido a falta de meios da MuD 

para desenvolver algumas das atividades inscritas no plano de atividades, tendo sido decidido 

recorrer aos meios técnicos e humanos dos membros, em particular para a reformulação do logo 

para formato vetorial e elaboração do desdobrável da MuD. 

O GT decidiu convidar, novamente, alguns dos museus mais relevantes da região para integrar a 

MUD, dado que a função primordial da MuD é funcionar como plataforma de encontro e diálogo 

entre as diferentes instituições museológicas e para-museológicas e de âmbito cultural, públicas e 

privadas, a operar no eixo do Douro | Duero. 
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ANEXO I  
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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IDENTIFICAÇÃO  

1. Nome do Museu 

2. Tutela 

a. Empresa privada 

b. Empresa pública 

c. Associação 

d. Cooperativa 

e. Administração local 

f. Administração Central 

g. Outro ____________ 

3. O Museu possuí quadro de pessoal? 

a. Sim 

b. Não 

4. Quantos funcionários integram os quadros do Museu _______________ 

5. Quantos funcionários prestam serviço no Museu mas não são funcionários diretamente 

ligado ao Museu______________ 

6. Qual o número de funcionário por área de funcionamento do Museu: 

a. Receção _____________ 

b. Serviço Educativo _________ 

c. Conservação e Restauro _________ 

d. Investigação ___________ 

e. Secretariado ______________ 

f. Contabilidade _______________ 

g. Arquivo ___________________ 

h. Biblioteca ______________ 

i. Manutenção | Limpeza ______________ 

FUNCIONAMENTO DO MUSEU 

7. O museu | coleção visitável está aberto ao público: 

a. Horário definido 

i. Terça a domingo 

ii. Fins-de-semana 

iii. Outro 

b. Marcação prévia  

8. O museu disponibiliza visitas guiadas 

a. Sim 

b. Não 

9. Quais os idiomas disponibilizados nas visitas guiadas? 

a.  Português 

b. Espanhol 

c. Inglês 

d. Francês 

e. Alemão 

f. Outro________ 

10. As visitas são asseguradas por funcionários do Museus? 

a. Sim 

b. Não 
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11. Qual o vínculo laboral dos funcionários que asseguram as visitas  

a. Nomeação pública 

b. Contrato sem termo 

c. Contrato com termo 

d. Contrato de prestações de serviços 

e. Programa de Ocupação de Desempregados 

f. Voluntariado 

g. Outro ____________________ 

12. O Museu dispõe de funcionários com conhecimentos de tradução 

a. Sim 

b. Não 

13. No caso de resposta afirmativa, quais os idiomas 

a. Espanhol 

b. Inglês 

c. Francês 

d. Alemão 

e. Outro________ 

14. Enquanto membro da MuD, existe disponibilidade de colaborar com os restantes membros 

na área de tradução? 

a. Sim 

b. Não 

15. Em caso afirmativo, quais os idiomas? 

a. Espanhol 

b. Inglês 

c. Francês 

d. Alemão 

e. Outro_______ 

16. O Museu estaria disponível para colaborar com os restantes membros da MuD em que 

áreas? 

a. Receção 

b. Serviço Educativo 

c. Conservação e Restauro 

d. Investigação das coleções ou temas específicos 

e. Secretariado 

f. Contabilidade  

g. Arquivo  

h. Biblioteca  

i. Empréstimo de exposições 

j. Desenho de exposições 

k. Planeamento de candidaturas a fundos europeus 

l. Formação profissional 

m. Empréstimo de peças do espólio 

n. Outro. Qual? 

17. Em quais das seguintes áreas gostariam de obter apoio dos restantes membros da MuD 

a. Receção 

b. Serviço Educativo 

c. Conservação e Restauro 

d. Investigação das coleções ou temas específicos 
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e. Secretariado 

f. Contabilidade  

g. Arquivo  

h. Biblioteca  

i. Empréstimo de exposições 

j. Desenho de exposições 

k. Planeamento de candidaturas a fundos europeus 

l. Formação 

m. Empréstimo de peças do espólio 

n. Outro. Qual? 

 

EXPOSIÇÕES 

18. O Vosso Museu possuí exposições temporárias para intercâmbio com os restantes membros? 

a. Sim 

b. Não 

19. Em caso afirmativo o Museu estaria disposto a cedê-las, temporariamente, de acordo com 

condições a combinar, a outros membros da MuD? 

a. Sim 

b. Não 

20. Quais as exposições que poderão ceder, temporariamente, à MuD para programação de um 

calendário de itinerâncias entre membros MuD? 

a. Nome exposição _____________ 

b. Tipo de exposição 

i. Fotográfica 

ii. Etnográfica 

iii. Pintura  

iv. Outra. ______________ 

c. Descrição Básica (nº fotografias ou painéis) 

d. Área expositiva necessária 

i. Até 50 m2 

ii. 50 a 100m2 

iii. 100 a 150 m2 

iv. + 150 m2 

v. Outro. Qual 

e. Observações 

21. No caso de possuir várias exposições, indique o nº de exposições disponíveis para 

intercâmbio: 

a. 1 a 5 

b. 5 a 9 

c. + 10 

22. No caso de possuir várias exposições carregue o ficheiro onde possuí as fichas técnicas das 

exposições ou descrição das mesmas. 

a. CARREGAR FICHEIRO PDF ou WORD 

Obrigada pela Vossa Colaboração, só com a colaboração de todos a MuD será uma Rede de Museus 

inclusiva e de verdadeira partilha. 


