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Vectores de delimitação do PCI

manifestadas em

• Práticas
• Expressões

• tradições e expressões orais
• expressões artísticas e manifestações de
carácter performativo
• práticas sociais, rituais e eventos festivos
• concepções, conhecimentos e práticas
relacionados com a natureza e o universo
• competências no âmbito de processos
e técnicas tradicionais

• Representações
associadas a

• saberes e técnicas

• objectos e lugares

que

• as comunidades e os grupos reconhecem como pertencendo ao seu património cultural
• são transmitidas entre gerações
• são objecto de constante recriação
• proporcionam um sentido de identidade e continuidade aos grupos e comunidades
• são compatíveis com instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos
Adaptado de: The Intangible Heritage Messenger, n.º1, Paris, UNESCO, Fev. 2006

Enquadramento Legal

Convenção para a Salvaguarda do
Património Cultural Imaterial

Lei de Bases do Património Cultural
(Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro)

Adoptada pela UNESCO em 2003;
em vigor em Potugal desde 21/08/2008.

Definição do âmbito e regime
de protecção dos bens imateriais.

(orientações técnicas)

Regime jurídico de salvaguarda
do Património Cultural Imaterial:
Decreto-Lei n.º 139/2009
+

Agência central para a salvaguarda do PCI
em Portugal. Compete-lhe desenvolver e
executar a política nacional no âmbito do PCI.

Portaria n.º 196/2010

Inventários: Convenção UNESCO 2003

III.
Salvaguarda do património cultural imaterial à escala nacional
Artigo 12.º
Inventários

Intervenientes no Processo de Inventariação
Procedimento de Inventariação do PCI



Organismo do Ministério da Cultura que promove as
diversas iniciativas no âmbito da salvaguarda do PCI à
escala nacional.



Organismo responsável pela definição e difusão de normas,
metodologias e procedimentos de salvaguarda do PCI (n.º 6
do Art.º 4.º do Dec. Lei 139/2009).



Organismo responsável pela gestão da Base de Dados de
suporte ao Inventário Nacional do PCI.



Pode eventualmente prestar apoio técnico a Candidaturas
do Estado Português às Listas implementadas pela
Convenção UNESCO 2003.

Inventário Nacional do Património Imaterial
Mecanismo Essencial de Salvaguarda

Salvaguarda



Realiza-se, fundamentalmente, com base na inventariação



Consiste no levantamento participado, sistemático, actualizado e
tendencialmente exaustivo das manifestações do PCI de modo a
permitir o respectivo inventário.



Realiza-se através de uma base de dados em linha de acesso
público.



Constitui mecanismo de salvaguarda do PCI.



Permite a participação das comunidades, dos grupos ou dos
indivíduos na defesa e valorização do PCI, designadamente do
património que criam, mantêm e transmitem.



Permite o acesso aos elementos de documentação (bibliográfica,
fotográfica, fonográfica ou audiovisual) do PCI inventariado.

Inventariação

Intervenientes no Processo de Inventariação
Procedimento de Inventariação do PCI



Promovem e apoiam o conhecimento, defesa e valorização
das manifestações do património cultural imaterial mais
representativas das respectivas comunidades, incluindo as
minorias étnicas que as integram.



Intervêm no processo de deliberação de inscrição das
manifestações de PCI no IN-PCI porque integram a Comissão
para o PCI (através de duas individualidades designadas pela
Associação Nacional de Municípios Portugueses).



É-lhes pedido parecer sempre que estejam em causa
deliberações sobre a inscrições no Inventário Nacional do
PCI de manifestações existentes no seu território, ou a
apreciação da necessidade de salvaguarda urgente.



É-lhes solicitada divulgação do processo de consulta pública
no âmbito da deliberações sobre a inscrição no Inventário
Nacional do PCI.

Autarquias

Museus e Património Imaterial

Museus



IMC – organismo do MC que tutela museus e palácios
nacionais e coordena a RPM;



De entre as diversas atribuições do IMC no âmbito do PCI
encontra-se a de apoiar os Museus da RPM na realização de
estudos sobre Património Imaterial (relacionado com as suas
colecções);



Decreto-Lei n.º 139 – destaque para o papel que o Diploma
confere aos museus, em particular integrados na RPM, no
processo de identificação, documentação e salvaguarda de
PCI.

«Museus e Património Imaterial: agentes,
fronteiras e identidades» - Ciclo de Colóquios

«Museus e Património Imaterial: agentes,
fronteiras e identidades» - Ciclo de Colóquios

Lugar de reflexão sobre o Património Imaterial a partir dos museus

Inquérito: Património Imaterial em Portugal

Museus RPM
Unidades de Investigação
Autarquias
Direcções Regionais de Cultura

Objectivos



Conhecimento aprofundado deste sector;



Identificação de acções recentemente realizadas no
âmbito do PCI;



Identificação de prioridades de actuação;



Identificação de bens imateriais sobre os quais deverão
incidir projectos de documentação com carácter
prioritário.

Entidades Inquiridas / Por tipologia

Unidades de
Investigação
39

Municípios
308

Museus (RPM)
139

DRCs
7

Actuação dos Museus/Fundos Documentais

47%
53%

48%
Actuam

Não Actuam

52%

Possuem

Não possuem

Tipologias mais representativas/por colecções

Ciências Naturais /
História Natural-1%

Arqueologia-19%

Ciência e Técnica-8%
Especializados-8%

Arte -19%

História-14%
Jardins Zoológicos,
Botânicos e Aquários-0%

Antropologia/Etnografia 21%

Mistos e Pluridisciplinares0%
Monumentos
Musealizados-3%
Território-2%
Outros-5%

Domínios de Actuação no PCI

22%

26%

13%

13%
26%

Tradições e expressões orais, incluindo a língua como vector do património cultural imaterial
Expressões artísticas e manifestações de carácter performativo
Práticas sociais, rituais e eventos festivos
Conhecimentos e práticas relacionados com a natureza e o universo
Competências no âmbito de processos e técnicas tradicionais

Recursos Humanos afectos a PCI nos Museus
(2009)

31%

69%

C om R H afec tos ao P C I

S em R H afec tos ao P C I

Eventuais
30%

Permanentes
70%

Recursos Humanos afectos a PCI nos Museus
(2009)

Outras
13%

Técnico Superior
56%

Assistente Técnico
31%

Não Remunerado
22%

Remunerado
39%

Estagiário
39%
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Áreas de formação de RH mais representadas
(2009)
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