
       

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO  

PARA 

 

FREQUÊNCIA DO CURSO “PATRIMÓNIOS: RECURSOS PARA 

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO” 

 

2 A 13 DE OUTUBRO DE 2017 

 

 

Artigo 1º 

Âmbito 

O presente Regulamento estabelece as normas de candidatura à frequência do 

curso de curta duração “Patrimónios: recursos para políticas de desenvolvimento”, 

a promover pela Fundação Calouste Gulbenkian entre 2 e 13 de outubro de 2017, 

em Portugal, e cujo programa se encontra em Anexo. 

 

 

Artigo 2º 

Formandos  

1. Podem candidatar-se a este concurso, profissionais, nacionais de Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe) e, atualmente, a trabalharem na área do 

património histórico material.  

 

2. Os candidatos devem cumprir as seguintes condições: 

a) Mínimo de 3 anos de experiência profissional na área do património 

material; 



       

 

 

b)  Vínculo laboral técnico a instituições públicas que tenham como missão e/ou 

desenvolvam atividade relevante na área do património material dos 

PALOP; 

c) Autorização superior para frequência do curso pela Direção do Serviço onde 

trabalham. 

 

 

Artigo 3º 

Apoios 

1. Apoio financeiro a conceder aos formandos selecionados para frequência do 

curso: 

a) Bilhete de ida e volta entre o país de origem e Lisboa, Portugal; 

b) Bolsa no valor de 800 Euros (oitocentos euros) para fazer face às despesas 

relacionadas com o alojamento em Lisboa e apoio às despesas associadas 

com a obtenção do visto junto da Embaixada de Portugal nos países de 

origem dos candidatos selecionados; 

c) No âmbito das deslocações que tenham que ser efetuadas, de acordo com o 

programa do curso, para fora de Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian 

assegurará o transporte e alojamento (hotel em regime de APA). 

 

 

2. Os bolseiros têm direito a um seguro de viagem e acidentes pessoais, nas 

condições especificadas na respetiva apólice, que lhes será entregue aquando do 

início do processo de obtenção de visto. A responsabilidade pelo cumprimento do 

contrato de seguro cabe exclusivamente à respetiva seguradora com a qual os 

bolseiros devem tratar diretamente de todos os assuntos de seu interesse. 

 

 

 



       

 

 

Artigo 4º 

Apresentação e prazo de candidaturas 

1. As candidaturas a este concurso devem ser submetidas exclusivamente por 

via eletrónica, através do preenchimento de todas as informações solicitadas 

no boletim de candidatura disponibilizado para esse efeito na internet em 

https://gulbenkian.pt/iniciativas/parcerias-desenvolvimento/candidaturas/ 

 e acompanhado obrigatoriamente de: 

a. Curriculum vitae resumido do candidato; 

b. Cópia do certificado de habilitações profissionais; 

c. Declaração do diretor do serviço de origem em como autoriza a frequência 

do curso; 

d. Cópia de passaporte válido. 

 

2. Os documentos acima referidos são obrigatoriamente remetidos como anexos ao 

formulário de candidatura, através do upload dos respetivos ficheiros. Cada 

ficheiro submetido não poderá ser superior a 2 MB.  

 

3. O período para apresentação de candidaturas decorre no período de 15 de junho 

a 15 de julho de 2017. 

 

 

Artigo 5º 

Processo de decisão  

1. A apreciação das candidaturas será feita por um júri, podendo incluir uma 

entrevista final via teleconferência (preferencialmente através de skype). 

 

2. Na avaliação e seleção das bolsas serão tidos em conta os seguintes aspetos: 

https://gulbenkian.pt/iniciativas/parcerias-desenvolvimento/candidaturas/


       

 

 

a) O interesse do curso para a formação do candidato, bem como para o respetivo 

serviço de origem; 

b) Curriculum vitae; 

c)  Motivação do candidato, incluindo preocupações concretas em relação à sua 

atividade profissional. 

 

3. Serão particularmente valorizadas as candidaturas de profissionais com idade 

inferior a 40 anos e que exerçam a sua atividade fora das capitais dos respetivos 

países. 

 

4. A seleção das candidaturas deverá estar concluída até 30 de julho de 2017. 

 

5.  Após a aprovação pelo Conselho de Administração da Fundação Calouste 

Gulbenkian será remetida, até 15 de agosto de 2017, uma carta, através de e-

mail, a todos os candidatos comunicando-lhes a decisão final, da qual não haverá 

recurso. 

 

6. Aos candidatos selecionados será remetida uma carta-compromisso de Bolsa, 

onde serão especificamente detalhadas as regras da sua atribuição.  

 

 

Artigo 6º 

Pagamentos 

O pagamento da bolsa e outras despesas será efetuado em termos a definir na 

carta-compromisso de Bolsa. 

 

 

 

 

 



       

 

 

Artigo 7º 

Obrigações dos Bolseiros 

1. Os bolseiros, para além das obrigações já referidas no ponto 2 do artigo 2º, 

comprometem-se a: 

a. Frequentar a totalidade do curso; 

b.  Apresentar um relatório individual no final do Curso; 

c. Mencionar, explicitamente, a Fundação Calouste Gulbenkian como fonte 

financiadora do curso, em qualquer documento ou publicação relativas ao 

mesmo. 

 

2. O não cumprimento destas obrigações ou das constantes da carta-compromisso 

de Bolsa, constitui motivo de exclusão de candidatura a futuras iniciativas da 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

 

Artigo 8º 

Esclarecimentos e contactos 

1. Todo a logística associada à permanência do candidato em Lisboa para a 

frequência do curso é da sua inteira responsabilidade, cabendo à Fundação 

Calouste Gulbenkian assegurar exclusivamente os apoios nos termos expressos no 

artigo 3º. 

 

2. Quaisquer dúvidas respeitantes a este concurso podem ser esclarecidas junto do 

Programa Gulbenkian Parcerias para o Desenvolvimento, através do e-mail 

pgpd@gulbenkian.pt 

 

 

 



       

 

 

Artigo 9º 

Disposições Finais 

Todos os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pelo 

Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian com o pelouro do Programa 

Gulbenkian Parcerias para o Desenvolvimento e do Programa da Língua 

e Cultura Portuguesas. 

 

 

Lisboa, maio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

Patrimónios: recursos para políticas de desenvolvimento 

Curso para agentes culturais nos PALOP 

 

PROGRAMA 

 

2ª feira – 2 de outubro 

09.30h Boas-vindas e abertura. O contexto do curso 

Rui Vieira Nery, Maria Hermínia Cabral e Coordenação do curso 

10.00h Apresentação individual: enquadramento institucional, projetos e expetativas 

Coordenação do Curso 

11.00h A Fundação Calouste Gulbenkian e o património edificado: 

de Mombaça ao quadro atual 

Maria Fernanda Matias e Mariana Portas 

12.30h Debate 

13.00h Almoço 

14.30h Política(s) do património: de Alöis Riegl à Historic Urban Landscape 

Adelino Gonçalves 

16.00h Desenvolvimento sustentável, cultura e património: 

visão global das agendas contemporâneas 

Walter Rossa  

17.30h Debate 

3ª feira – 3 de outubro 

09.30h Definição dos temas a desenvolver por cada aluno no relatório final 

Coordenação do Curso 

11.00h Patrimónios, depois da investigação: teorias e práticas de transmissão 

Luísa Trindade 

12.30h Debate 

13.00h Almoço 

14.30h Visita de estudo 

4ª feira – 4 de outubro 

09.30h As décadas do Desenvolvimento: discursos, programas e instituições 

internacionais  

Miguel Bandeira Jerónimo 

11.00h Desenvolvimento em Português: os passados de presente 

Miguel Bandeira Jerónimo 

12.30h Debate 



       

 

 

13.00h Almoço 

14.30h Visita de estudo 

5ª feira – 5 de outubro  

11.00h Oficina de desenvolvimento dos relatórios finais 

Coordenação do Curso 

13.00h Almoço 

14.30h Os Grandes Eventos como alavancas da regeneração das cidades. O Portugal 

eventual 

Nuno Grande 

16.00h Os Equipamentos Culturais como alavancas da regeneração das cidades. O 

Portugal cultural 

Nuno Grande 

17.30h Debate 

6ª feira e sábado - 6 e 7 de outubro 

 Visita ao Porto e a Guimarães  

domingo – 8 de outubro – dia livre 

2ª feira – 9 de outubro 

09.30h Oficina de desenvolvimento dos relatórios finais 

Coordenação do Curso 

11.00h Património urbano, património urbanístico e planeamento urbano: 

a salvaguarda em desenvolvimento 

Walter Rossa 

12.30h Debate 

13.00h Almoço 

14.30h A obra enquanto apuramento do projeto 

 Visita de estudo  

3ª feira – 10 de outubro 

09.30h Ferramentas e procedimentos para inventariar o património cultural 

de forma participada 

Paulo Peixoto 

11:00h A Fundação Calouste Gulbenkian enquanto equipamento cultural: 

o making-of e os bastidores de um espetáculo e de uma exposição 

FCG 



       

 

 

12.30h Debate 

13.00h Almoço 

14:30h O conjunto edificado da Fundação Calouste Gulbenkian: arquitetura e áreas 

técnicas 

Jorge Lopes 

4ª feira – 11 de outubro 

 Visita de estudo a Évora 

5ª feira – 12 de outubro 

09.30h Comunicar a cultura: caminhos entre a massificação e o elitismo 

Inês Cruz 

11.00h Uma experiência de cooperação em planeamento estratégico e património: 

Oficinas de Muhipiti…, Ilha de Moçambique, julho de 2017 

Nuno Simão Gonçalves 

12.30h Debate 

13.00h Almoço 

14.30h Finalização individual dos relatórios pelos alunos 

6ª feira – 13 de outubro 

09.30h Apresentação e discussão dos relatórios dos alunos 

Coordenação do Curso 

13.00h Almoço 

14.30h Apresentação e discussão dos relatórios dos alunos 

Coordenação do Curso 

17.00h Balanço 

Coordenação do Curso  

 Encerramento 

Guilherme d’Oliveira Martins 

 


