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O Ecomuseu Municipal do Seixal (EMS) é um sistema museológico,  

territorialmente descentralizado em núcleos e extensões, onde 

•se preserva, interpreta e divulga património cultural, imóvel e móvel,  

como recurso de desenvolvimento  

•se registam e transmitem conhecimentos, técnicas e saberes-fazer, 

•se prestam serviços ao público, através de uma equipa multidisciplinar, 

com a  participação de comunidades interessadas em promover o património  

cultural e natural. 

Missão do EMS 

investigar, conservar, documentar, interpretar, valorizar e difundir testemunhos do Homem e do 

meio, reportados ao território e à população do concelho do Seixal com vista a contribuir para a 

construção e a transmissão das memórias colectivas e para um desenvolvimento local 

sustentado. 
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Estrutura descentralizada 

 

figura reticular  

 

 

unidades museológicas temáticas  

•Arqueologia e história do Concelho 

•Património técnico e industrial/cultura científica 

•Património e cultura flúvio-marítimos (estuário do Tejo) 



 

núcleos  

constituintes de gestão directa da CMS/ EMS,  

onde este aplica as diversas funções museológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

extensões 

constituintes de gestão mista em que o EMS articula a aplicação de 

funções museológicas em parceria com outras entidades 
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Núcleo da Mundet 

 

 

 

•transmite a memória da antiga fábrica, do núcleo urbano 

antigo do Seixal e das comunidades industriais do 

Concelho e da região, 

•exibe e interpreta o património industrial, 

•promove e valoriza o universo da cortiça na actualidade. 
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Serviços Centrais 

Exposições 
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NÚCLEO NAVAL (de cultura marítima)  

• transmite a memória do lugar de um antigo 

estaleiro naval do Rio Judeu, à beira do Tejo, 

Arrentela; 

• Exibe e interpreta o património flúvio-marítimo do 
estuário do Tejo, em particular o património náutico; 

• Aplica e comunica as técnicas artesanais de 
construção de modelos de barcos para a 
valorização do património náutico do estuário do 
Tejo. 

EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS 

• Conservação de património marítimo material e 
imaterial, através da navegação no estuário do Tejo 



  

 

 
RECURSOS PATRIMONIAIS E MUSEAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÓVEL 

MÓVEL IMATERIAL 

NAVEGANTE 

EMS: sistema de informação 

 

e de gestão de património(s) 
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Patrimonialização  

• Processo de reconhecimento de valor(es) e de apropriação de bens 
culturais, conduzindo`ou induzindo a aplicação de métodos de 
gestão de património  (e/ou de funções museológicas) 

 

Musealização 

 

• Processo pelo qual se torna um bem museal, aplicando-lhe  

• (algumas ou todas as) funções museais. 

• Musealizar pressupõe a incorporação de um bem no acervo 

• de um museu, sujeito a uma determinada tutela. 
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Patrimonialização 

Identificação 

Inventário 

Planeamento  

Coordenação 

Salvaguarda 

Informação 

Valorização 

 

 

 

Musealização 

Investigação 

Incorporação 

Documentação 

Conservação 

Interpretação 

Exposição 

Divulgação 

 

inventário(s) 

sistemas de 

informação 

 

gestão de 

património  

acesso público  

EMS 

sistema de documentação 

Inventário móvel e documental Inventário imóvel Inventário de recolha oral Inventário imóvel 

Carta do Património do Seixal 
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Modelo de gestão 

destinado a conferir operacionalidade funcional e espacial/territorial ao sistema 

organiza a produção e a circulação de informação de acordo com os campos 

temáticos e as áreas funcionais  

 

 

 modo de circulação de recursos e de informações entre os órgãos 

encarregados de assegurar o desempenho do Ecomuseu 

 

 

 

 modo de funcionamento e de relacionamento desses órgãos, tanto 

no plano interno como no plano externo, utilizando um conjunto de 

instrumentos de gestão 
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Serviços e Áreas do EMS (2007) 

enquanto unidade orgânica da CMS [Divisão] /tutela municipal/ 

 

• Serviço de Conservação e Inventário Geral [C/A] 

• Centro de Documentação e Informação [C/A] 

• Serviço Educativo [C] 

• Serviço Administrativo e de Atendimento Público 

 

• Serviço de Arqueologia [C/A] 

• Serviço de Património Marítimo [C/A] 

• Serviço de Inventário e Estudo de Património Industrial 

• Área de Investigação e de Projecto sobre Moinhos 

• Área de Investigação e de Projecto sobre Património e Cultura Flúvio-marítimos 

• Área de Arquitectura/Património Cultural Imóvel 

 

 

• Chefe de Divisão 
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Inventário - Departamentos  

Arqueologia; Património Industrial; Património Marítimo;  

Conservação e Inventário Geral;  

Centro de Documentação e Informação 

Sistema de documentação do EMS 

 

Processo integrado de gestão de todas as funções  

e de todos os tipos de documentos que o museu conserva e/ou produz. 

 

 Abrange metodologias e normas de trabalho inerentes tanto 

 ao tratamento de acervo/colecções, nomeadamente procedimentos para a sua 

conservação, como de todos os tipos de documentos existentes no EMS,  

incluindo portanto os procedimentos das ciências da informação. 
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O CDI constitui um dos instrumentos fundamentais do EMS 

 

para o cumprimento da respectiva missão de investigação, conservação, 

interpretação e difusão dos testemunhos representativos da ocupação humana 

e da natureza, reportados ao território e à envolvente física e humana em que 

se inserem, contribuindo para a construção e para a transmissão das 

memórias colectivas 
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Serviço Educativo do EMS 

tem por missão promover a acção cultural do museu, 

centrada nos seus núcleos, extensões e noutros 

recursos patrimoniais do  do concelho do Seixal, 

assumindo um papel de interface do museu com os 

seus públicos e utilizadores.  

O EMS como sistema de recursos patrimoniais e museais descentralizados no território 

I Encontro de Museus do Douro | Vila Real | 24 Setembro | 2007 



Carta do Património do concelho do Seixal 

 

109 imóveis, sítios ou conjuntos inventariados 

Critérios de valoração 
 Valor arqueológico 

 Valor histórico 

 Valor artístico 

 Valor técnico-científico 

 Valor económico 

 Valor social 

 Valor patrimonial 

 Valor simbólico 

 Valor legal 

 Potencial de reutilização 

 

 
CONHECER OS RECURSOS, ENVOLVER A COMUNIDADE 

 PLANIFICAR A ACÇÃO PATRIMONIAL (PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO) 

 

INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO/PDM-2007/2008 

IDENTIFICANDO AS MEDIDAS DE SALVAGUARDA 
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NÚCLEOS URBANOS ANTIGOS 

estruturas urbanas a que pela sua  

especificidade e valor patrimonial  

foi atribuído REGULAMENTO DE 

PROTECÇÃO  

no PLANO DIRECTOR 

MUNICIPAL,1991 

 



Conservação dinâmica de património marítimo navegante 

- parcerias e actividades em rede 

Programas de conservação e de reutilização 

Condicionantes legais 

Contexto de reutilização 

Equipas/modelo de gestão 

Diversificação de actividades  

Participação/criação de eventos 

Envolvimento das comunidades 

 Proprietários 

 Estaleiros 

 Associações locais 

 Autoridades locais e nacionais 

 Empresas 

 Agentes/gestores culturais 

 Agentes/gestores turísticos 

Seixal – Maio 2007:  

Recomendações para a protecção e 

valorização do património marítimo  

do estuário do Tejo – Museus e Comunidades                                                                
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Projecto de constituição de 

rede de unidades 

museológicas  

/museus marítimos 



O EMS como sistema de recursos patrimoniais e museais descentralizados no território 

I Encontro de Museus do Douro | Vila Real | 24 Setembro | 2007 

Actividades que configuram rede patrimonial e de unidades museológicas  

em moinhos de maré 

 

> Desde 2003 [projecto europeu 2004-2005] 



 

 

Reflexões e preocupações 

 

• O financiamento e o modelo de gestão de sistemas e redes de museus 

• Centros/serviços de apoio e funcionamento em rede (partilha e gestão de 

recursos técnicos/humanos e de equipamentos) 

• Partilha de colecções/acervo entre unidades museológicas do sistema e/ou 

entre unidades museológicas da rede 

• Gestão de património em estruturas reticulares 

• Coordenação científica, relações e dependências hierárquicas  

• Trabalho de museu e complementaridade funcional em estruturas reticulares – 

da relação no terreno à relação institucional 
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Obrigada pela vossa 

atenção! 
 

graca.filipe.ecomuseu@cm-seixal.pt 

 

ecomuseu@cm-seixal.pt 

 

 

www.cm-seixal.pt/ecomuseu 
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