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RESUMO 

 

 

O estudo e a preservação dos núcleos de gravuras Paleolíticas levaram à classificação do Vale 

do Coa como Monumento Nacional (1997) e Património da Humanidade (1998), aumentando as 

expectativas já desencadeadas com a criação do Parque Arqueológico do Vale do Coa (1996).  

O Parque Arqueológico do Vale do Coa e o Museu do Coa (2010), estão inseridos numa vasta 

área ambiental, com características únicas no território nacional que exigem políticas públicas 

específicas em áreas como a cultura, o turismo e o ambiente permitindo o desenvolvimento 

sustentável. A capacidade competitiva do território do Vale do Coa está dependente do seu 

património e das suas dinâmicas económicas, socias e culturais.  

A escolha deste projecto surgiu através da reflexão sobre as reformas da AP que têm vindo a 

acontecer e como estas afetam a gestão do Parque Arqueológico e o Museu do Coa.  

O objectivo principal deste Projeto Aplicado foi apresentar um novo modelo de gestão para o 

Parque Arqueológico do Vale do Coa e Museu do Coa que se enquadre no conceito de modelo 

de governação. A novidade neste modelo é o destaque que é dado ao cidadão chamando-o a 

intervir na elaboração, implementação e avaliação de medidas políticas concretas relativas ao 

PAVC e Museu do Coa. 

O Estado deve constinuar a cumprir o serviço público de salvaguarda e proteção do património, 

permitindo a sua fruição, no entanto o seu papel deve ser mais como integrador de dinâmicas e 

não unicamnte como financiador. 

 

 

Palavra chave: Reformas eModelos da Administração Pública; Parque Arqueológico do Vale 

do Coa e Museu do Coa; Desenvolvimento Sustentável; Turismo Cultural 
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ABSTRACT 

 

 

The study and the preservation of Paleolithic engravings led to the classification of the Coa 

Valley as a National Monument (1997) and World Heritage Site (1998). This has increased the 

expectations already triggered by the creation of the Coa Valley Archaeological Park (1996).  

The Coa Archaeological Park and Museum (2010) are located in a wide protected area, 

possessing unique features in Portugal. Its protection requires specific public policies in areas 

such as culture, tourism and nature preservation thus fostering sustainable development. The 

competitive capacity of the Coa Valley territory is dependent on its heritage and its economic, 

social and cultural dynamics. This project constitutes an analysis of the Public Administration 

reforms that have been happening and how these affect the management of the Coa 

Archaeological Park and Museum. 

The main objective of this Applied Project was to present a new management model for the Coa 

Archaeological Park and Museum that fits into the concept of governance model. The novelty in 

this model is the emphasis that is given to the citizen urging him to intervene in the preparation, 

implementation and evaluation of concrete policy measures concerning the Coa Archaeological 

Park and Museum. 

The State must keep on pursuing safeguard heritage protection public policies that also promote 

its enjoyment. However, its role should be more dynamic and not only as a financer. 

 

 

Keyword: Reforms and Public Administration Models; Coa Archaeological Park and Museum; 

Sustainable Development; Cultural Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este projeto sobre o património arqueológico do Vale do Coa pretende ser, uma reflexão sobre a 

temática do património arqueológico como elemento “âncora” para o desenvolvimento 

sustentável e o turismo cultural nas regiões de baixa densidade.  

Em novembro de 1994 é dado o alerta de que nas margens do Rio Coa havia um património 

único no mundo: arte rupestre (30.000 a 10.000 BP) ao ar livre. O facto fez história em Portugal 

porque a descoberta inviabilizou a construção da barragem de Foz Coa, projecto que se dizia 

essencial para a gestão da bacia do Rio Douro. Depois de muita discussão e contestação sobre a 

descoberta, é decidida a suspensão das obras na barragem e a proteção da arte rupestre como 

elemento integrador de uma gestão sustentável para a região do Vale do Coa. 

Em 1996, o XIII Governo Constitucional, decide criar o Parque Arqueológico do Vale do Coa 

para salvaguardar o património arqueológico decidindo, também, a construção de um museu na 

margem esquerda do Rio Coa. Optou-se pela construção de um museu no topo da margem 

esquerda, junto à confluência do Rio Coa com o Rio Douro.  

Sendo o Museu do Coa parte integrante do PAVC, foi criada a Fundação Coa Parque (2011) 

como entidade gestora destes dois organismos.  

Desde a descoberta da arte rupestre do Vale do Coa que a Administração Pública tem passado 

por várias reformas sendo introduzidas várias alterações legislativas com uma orientação 

claramente economicista. Um dos objectivos políticos é reduzir todo o aparelho administrativo 

do Estado através das privatizações, parcerias público privadas, tendo em vista uma gestão 

pública muito próxima da gestão do sector privado. A competitividade passa, assim, a fazer 

parte do sector Estado, implicando uma melhoria constante, a minimização dos custos e a 

satisfação dos “visitantes/clientes” do serviço público.  

Criar novos meios de atuação não quer dizer que o Estado desapareça, mas exige uma 

orientação reforçando o seu papel na difusão de normas, de regras, de orientações gerais e de 

valores e ao mesmo tempo libertando espaço para a intervenção de novos atores, transferindo 

poder para aqueles que são afetados pelas decisões como a administração local, a sociedade 

civil e até o cidadão. A função do Estado não está a diminuir, mas a transformar-se. (Carapeto, 

2009). 
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É neste novo contexto de organização administrativa da AP e de novas formas de gestão (como 

a gestão em rede) que procurámos encontrar uma proposta a ser discutida: um modelo de gestão 

para o PAVC e Museu do Coa.  

No primeiro capítulo recolheu-se a bibliografia referente ao quadro teórico para enquadrar os 

conceitos de património cultural, arqueológico e natural, discutindo-se, em simultâneo, a 

evolução dos modelos de gestão da AP.  

No segundo capítulo apresentamos o objeto de estudo que vai desde a descoberta da arte 

rupestre à criação do PAVC e do Museu do Coa. Descreve a evolução dos acontecimentos de 

uma forma sucinta, procurando mostrar a evolução da gestão de todo o equipamento ligado ao 

património do Vale do Coa. 

Por fim, no terceiro capítulo, apresentamos um novo modelo de gestão para o PAVC e Museu 

do Coa.  

Percebendo que a mudança se faz em diálogo com os Recursos Humanos, propõe-se, também 

uma mudança na cultura organizacional criando um clima com elevados níveis de motivação e 

colaboração. 
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Capítulo I 

 

Administração Pública e Gestão do Património Arqueológico e Natural 
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Introdução 

 

A história do Homem faz-se na sua relação com o ambiente onde vive, com as matérias primas 

que encontra e domina conquistando a sua sobrevivência e melhorando as suas condições de 

existência e de trabalho, sentindo, de uma forma mais ou menos consciente, um respeito pelo 

mundo maior que o envolvia. 

No decorrer dos tempos o Homem tem passado por diferentes descobertas que revolucionaram a 

sua relação com o mundo e com o próprio Homem. É nessa contínua descoberta/evolução que 

chegou a novas formas de exploração da terra, novas aglomerações novas mentalidades. O 

Homem vai deixando as suas raízes ancestrais para fazer parte de uma nova e continua 

“máquina de produção”. Em nome de novas civilizações muito se destruiu do que era o homem, 

a terra e a cultura. 

Por isso sentimos necessidade de saber como era, ver e sentir de onde viemos para compreender 

e decidir o caminho futuro. É neste contexto que passamos a sentir necessidade de identificar e 

salvaguardar os testemunhos da vida, da arte, da cultura do nosso passado que vai chegando até 

nós.  

A todo este tipo de vestígios chamamos património. Dependendo da sua origem ele pode ser, 

entre outros, arqueológico, artístico, etnológico, natural, cultural e arquitectónico. 

Este património está na sua maioria sob a responsabilidade do Estado. Do Estado, fazem parte 

organizações que definem hoje a nossa Administração Pública (AP), responsável pela gestão 

deste património. A AP administra de acordo com modelos de gestão que vão evoluindo de 

acordo com as mudanças no mundo e com os contextos políticos em que estão inseridas. 

Neste capítulo iremos apresentar alguns conceitos sobre o património e que a AP se vê na 

necessidade de gerir, como bem público que é. Vamos mostrar como, ao longo dos tempos, com 

o surgir dos diferentes modelos de gestão, políticas legais de proteção e a reforma da AP, esta 

foi tratando o património arqueológico e natural. Debruçar-nos-emos essencialmente sobre estes 

dois tipos de património pois estes são parte integrante do Parque Arqueológico e Museu do 

Coa.  
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1 – Património Arqueológico e Natural: conceitos e contextos 

 1.1 - Património Cultural 

 

O conceito, Património cultural, como é hoje visto, surge no final do sec XVIII. Começava a 

Revolução Industrial e era o apogeu da revolução francesa. O mundo quotidiano que até então 

era estável para o Homem, começou a mudar. Naquela época assistiu-se a grandes mudanças 

sociais e estruturais e foi, precisamente, na classe política de então que surgiu a ideia de 

preservar o “património artístico e monumental da nação”.  

Os testemunhos culturais ou os bens históricos que chegaram até nós podem ser de muitas 

espécies: um monumento, uma obra artística, uma tradição popular, um lugar, uma paisagem, 

um sítio, um facto histórico. A sua salvaguarda deve integra-los no seu ambiente que constitui o 

seu quadro existencial. 

Em Portugal, a ideia de salvaguardar e preservar bens históricos ocorre em diferentes momentos 

da sua história. No quadro seguinte apresentamos a síntese de alguns antecedentes históricos da 

evolução do conceito de património cultural: 

 

Quadro 1- Antecedentes históricos 

Momento da História 
 

Acontecimento 

Reinado de D. Dinis ●Foi publicada legislação respeitante à recuperação de burgos arruinados, castelos 

e à protecção de todos os meios de riqueza nacional então conhecidos 

Séc. XIV, XV e XVI ●Durante estes séculos foi escrita documentação que revela a preocupação de 

salvaguarda do património cultural 

Séc. XVI  ●Foram tomadas iniciativas, embora isoladamente, com o objectivo de salvar 

«antiguidades pátrias».  

Reinado de D. Manuel I ●Reinado exemplar na salvaguarda do património documental. Foram executadas 

obras de reconstrução da Torre do Tombo. 

Reinado de D. João V ●Foi criada a Academia Real da História Portuguesa, eclesiástica e secular- 

organizaram-se estudos a abordar não só a História, como também ciências como a 

Geografia, a Arqueologia, a Numismática e Diplomática que contribuíram para a 

compreensão do património cultural nacional. 

●Por indicação desta academia, D. João V assinou, a 20 de Agosto de 1721, um 

Alvará que tinha como objectivo inventariar e conservar monumentos nacionais. 

Previa também a intervenção do poder local para conservar e guardar todas as 

antiguidades existentes e a descobrir nos limites dos seus territórios. 

●Em 1747 e depois em 1758 o Padre Luís Cardoso através das “Memórias 

Paroquiais” informou o poder do que havia de mais notável em todas as freguesias. 
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A Igreja foi notável no que respeita ao património histórico 

 

Séc. XIX ●Em 1802  é assinado o alvará de 4 de fevereiro. Todas as funções do alvará de 

1721 foram atribuídas ao bibliotecário–mor da Biblioteca Publica. 

● A 19 de fevereiro de 1836, Luís Mouzinho de Albuquerque, então ministro do 

reino emite uma circular para formar uma relação de todos os edifícios pertencentes 

às extintas ordens religiosas, hoje pertença dos bens nacionais. 

● Em 1838, Alexandre Herculano no seu escrito “ Monumentos pátrios” é 

percursor da salvaguarda do património cultural português, considerando-o como 

«riqueza social».  

●E 1849 é inaugurado em Setúbal a “Sociedade de Archeologia Lusitana” 

●Em 1863 é criado em Lisboa a “Associação de Architectos Civis Portugueses” e 

em 1872 foi concedida a autorização para usar o titulo de “Real Associação de 

Architectos Archeológos Portugueses”. Deve-se a esta associaçãoa a 1ª 

classificação dos monumentos nacionais em 1880. 

●Em 1885 foi fundado o Museu Industrial do Porto 

Sec XX ●Em 1910, por Decreto de 16 de junho o Estado classifica 57 antas e 95 marcos 

milenares a par da classificação de pontos romanos, sepulturas cavadas na rocha, 

fortalezas, fortes, fortins e castelos. 

●A partir da Revolução do 25 de abril em 1974 foram dadas condições para que o 

património cultural fosse visto como um bem que pertence a todos e ao mesmo 

tempo abriu portas às teorias e pr´ticas internacionais que se tornaram objecto de 

estudo e de interpretação para serem aplicadas em território nacional: 

 -“Carta  de Veneza” de 1964; 

 -“Convenção para a Protecção do Património Cultural e Natural” em 1972; 

 -“ Carta Europeia de Património Arquitectónico” em 1975. 

 

… a partir de 1975 reiniciou-se o movimento associativo nacional, com a 

institucionalização de numerosas associações com o intuito de estudar, defender, 

conservar e divulgar a herança cultural e natural… 

 

Elaboração própria - Fonte: Dicionário Enciclopédico da História de Portugal, Vol. II, pág. 84 a 86 

Como podemos verificar a ideia de património e sua salvaguarda foi variando ao longo do 

tempo e nem sempre existiu a mesma sensibilidade para a sua abordagem.  

Vejamos a nível internacional. Atentas a esta problemática, várias instituições têm como 

objectivo promover instrumentos de salvaguarda do património, sendo uma delas a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, (UNESCO1 – United Nations 

                                                            
1 Ver anexo A 
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Educacional, Scientific and Cultural Organization). Reunida em Paris, em 1972, aprovou o que 

se considera ser, de acordo com o artigo 1º,o Património Cultural : 

Monumentos: obras arquitectónicas, de escultura e pintura monumentais, elementos ou 

estruturas de carácter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos de valor universal 

excecional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 

Conjuntos: grupos de construções isoladas ou agrupadas, cuja arquitectura, unidade e 

integração na paisagem lhes dê um valor excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da 

ciência; 

Lugares: obras do homem e obras conjuntas do homem e da natureza, assim como zonas, 

incluindo os locais de interesse arqueológico, que tenham um valor universal excepcional do 

ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. 

Verifica-se que há uma maior preocupação em critérios estéticos associados à arquitectura e a 

uma conceção erudita das artes. Não se refere à dinâmica social, associada à vida humana e às 

comunidades. É mais tarde, com a Conferência Geral da UNESCO em Nairobi, em 19762 que 

vemos este assunto ser abordado, (Pacheco, 1985:14): (…) a cultura é parte integrante da vida 

social e (…) a tal respeito a política cultural deve considerar-se no contexto mais amplo da 

política geral do Estados; (…) a cultura é, pela sua própria natureza, um fenómeno social, o 

resultado da criação comum dos homens e da acção que exercem uns sobre os outros; (…) a 

cultura não se limita ao acesso às obras de arte e às humanidades, mas é simultaneamente a 

aquisição de conhecimentos, exigências de um modo de vida e necessidade de comunicação”. 

Neste documento é ainda feito uma recomendação a todos os estados membros desta 

organização que deviam: “proteger, salvaguardar e reabilitar todas as formas de expressão 

cultural, tais como todas as línguas nacionais ou regionais, os dialectos, as artes e tradições 

populares, passadas e presentes, assim como as culturas rurais e de trabalho, (…) fazer 

participar as populações na conservação e ordenação do meio natural (…), já que a qualidade 

do meio natural se torna indispensável para o pleno desenvolvimento da pessoa humana (Ibid.) 

Verifica-se, assim, um alargamento no conceito de património cultural. Ele não é só uma 

expressão estética e erudita mas diz respeito, também, à herança cultural popular. O património 

cultural passa, a ser visto como motor de desenvolvimento não só a nível nacional como a nível 

local e regional. Por isso mesmo a Constituição Portuguesa aprovada a 2 de abril de 1976, e 

revista em 1982, no seu artigo 9º, refere como tarefa fundamental do estado: proteger e 

valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente e 

preservar os recursos naturais. Determina, ainda como direitos e deveres sociais, no artigo 66º: 

                                                            
2
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/article/view/339/248  
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 2. Incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e por apelo e apoio a iniciativas 

populares: 

 (…)  

c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e 

proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de 

valores culturais de interesse histórico ou artístico; (…). 

A 8 de Setembro de 2001 é publicada a Lei nº 107 que vem estabelecer as bases da política e do 

regime de protecção e valorização do património cultural (LPC). De acordo com esta lei, artigo 

2º, nº 1, o património cultural integra todos os bens que, sendo testemunhos com valor de 

civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, devam ser objecto de 

especial protecção e valorização. Considera também a língua portuguesa e os bens imateriais 

enquanto parcelas estruturantes da nossa identidade e da memória colectiva portuguesa. São 

de interesse cultural relevante todos os bens que reflectem valores de memória, antiguidade, 

autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade (artigo 2º, nº 3). 

Em síntese o património cultural é toda uma herança de bens materiais (monumentos, 

paisagens), ou imateriais ( a língua, a arte e tradições populares) de gerações passadas, presentes 

e futuras. Constitui um produto fundamental na economia do país. O seu estudo, protecção 

valorização e divulgação cabe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais. 

 

 

 1.2 – Património Arqueológico 

 

A arqueologia em Portugal viu a sua grande oportunidade aquando da descoberta das gravuras 

em Foz Côa. Era uma ciência que se resumia ao seu espaço académico e pouco reflexo tinha na 

sociedade portuguesa. No entanto é a ciência responsável por nos dar a informações sobre as 

actividades humanas passadas. 

A Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro diz no artigo 74.º que o património arqueológico são todos 

os vestígios e bens que fazem parte dos seres humanos e cuja preservação e estudo permitam 

traçar a história da humanidade e a sua relação com o ambiente. Esta informação é obtida por 

escavações, prospecções, descobertas ou outros métodos de pesquisa relacionados com o ser 

humano e o ambiente. Diz, ainda, que o património arqueológico integra depósitos 

estratificados, estruturas, construções, agrupamentos arquitectónicos, sítios valorizados, bens 

móveis e monumentos de outra natureza, bem como bem como o respectivo contexto, quer 

estejam localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em meio submerso, no mar 

territorial ou na plataforma continental.  
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Esta definição de património arqueológico é a mesma que está plasmada na Convenção 

Europeia para a Protecção do Património Arqueológico (Malta a 16 de janeiro de 1992). Esta 

Convenção foi assinada pelos países que fazem parte da Convenção Cultural Europeia. A 

preocupação pelo património arqueológico que se encontra ameaçado de destruição tanto pelos 

grandes planos de ordenamento como pelos riscos naturais, bem como pelas escavações 

clandestinas ou desprovidas de carácter científico e a deficiente informação do público fizeram 

com que os Estado Membros redigissem e assinassem esta Convenção. 

Uma vez lemos que a” biblioteca da pré história” é aquela que está nos depósitos estratificados 

e só um arqueológo está habilitado a fazer a “ leitura” nessa mesma biblioteca. Pensamos que 

esta ideia reflecte bem a importância do trabalho do arqueológo tal como o material 

arqueológico recolhido dá-nos informação sobre a vida dos seres humanos no passado. 

O património arqueológico é um recurso cultural muito frágil e que não é renovável. Assim, a 

utilização do solo tem de ser controlada e desenvolvida de forma a não danificar os vestígios. A 

sua preservação deve ser in situ dos monumentos devendo ser uma obrigação moral, de todos 

nós, por isso o seu reconhecimento plasmado através da legislação existente a nível nacional, 

europeu e mesmo mundial porque afinal o património arqueológico é comum a toda a 

humanidade. 

Depois da descoberta das gravuras no Rio Coa, seguiram-se uma série de escavações 

arqueológicas que vieram dar informações suficientes para reconstituir a vida no vale deste rio. 

O Museu do Coa guarda e expõe muito do material arqueológico encontrado. Este é o grande 

exemplo no nosso país: estudar, salvaguardar e mostrar o património arqueológico como 

património de toda a humanidade que é. 

 

 

 1.3 – Património Natural  

 

De acordo com a UNESCO na sua Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural 

e Natural (16 de novembro de 1972)3, o património natural é, como consta no artigo 2º da 

Convenção: 

- os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou grupos destas 

formações de valor universal incalculável do ponto de vista estético e científico; 

-as formações geológicas e fisiográficas e áreas bem delimitadas que constituem o habitat de 

espécies animais em risco de valor incalculável do ponto de vista da ciência e conservação; 

                                                            
3www.igespar.pt/media/uploads/cc/ConvencaoparaaProteccaodoPatrimonioMundialCulturaleNatural.pdf 
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- os sítios naturais ou áreas naturais bem delimitadas de valor universal incalculável do ponto 

de vista da ciência, conservação ou beleza natural.  

Podemos assim considerar o património natural como sendo um grande “capital” de 

biodiversidade no mundo, que se acumulou ao longo de milhões de anos. É deste património 

que o Homem retira os produtos agrícolas, industriais e medicinais essenciais à sua 

sobrevivência. Podemos igualmente identificar como” herança da Natureza” sendo importante 

referir a sua protecção e conservação quer a nível nacional como internacional. É em 1968 que 

são apresentados na Organização das Nações Unidas (ONU), os problemas relativos ao meio 

ambiente. No mesmo ano, a UNESCO, emite uma ação de recomendação aos Estados membros 

para uma tomada de consciência sobre a protecção da natureza e os direito à vida, à saúde e ao 

bem estar. Em 1972, que por ação desta organização, é criado um importante instrumento 

internacional, a Convenção para a Proteção do Património Mundial4, Cultural e Natural, com 

aplicação em Portugal. A legislação existente no nosso país refere-se à gestão das áreas 

protegida; fazendo uma leitura cuidada apercebemo-nos que estamos a falar do património 

natural e que são os monumentos naturais, parques nacionais, reservas naturais, santuários da 

vida selvagem. 

O organismo que é responsável pela gestão do património natural é o Instituto de Conservação 

da Natureza e Florestas; I. P., (ICNPF I.P.). Tem como missão, de acordo como DL nº 

135/2012, 29 de junho, artigo 3º: acompanhar e assegurar a execução das políticas de 

conservação da natureza e florestas, visando a conservação, a utilização sustentável, a 

valorização, a fruição e o reconhecimento público do património natural, (…).  

Integra nos seus serviços o Sistema de Informação do Património Natural (SIPNAT) que tem 

como um dos principais objectivos constituir o repositório de referência da informação nacional 

sobre o Património Natural. 

As gravuras do Rio Côa estão inseridas nas margens deste rio. É único pois “constitui uma 

galeria com mais de 25 mil anos de arte contemporânea” como diz António Martinho Batista, 

arqueológo e director do Parque Arqueológico do vale do Coa (PAVC). Para além disso, o 

PAVC partilha, uma boa parte da sua área com a ZPE5 Vale do Coa. Aqui, a existência de aves 

rupícolas levou à classificação de Zona de Protecção Especial (ZPE). Nesta área está inserida a 

Reserva da Faia Brava, sendo esta uma reserva privada, gerida pela Associação Transumância e 

Natureza (ATN)6. 

                                                            
4 Ver Anexo I 
5 A ZPE do Vale do Côa faz parte do Plano Setorial da Rede Natura 2000. Foi classificado através do DL nº 384-B/ 99 de 23 de 
Setembro de 1999, in: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/zpe-cont/vcoa ;  
ver também: Resolução do Conselho de Ministros nº42/96 de 28 de dezembro de 1995;  Criação da Zona Especial de Protecção dos 
Monumentos do Vale do Côa (Anúncio 15168/2010 de 30 de Julho); www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000  
6 http://www.atnatureza.org/ 
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 1.4- Os bens culturais e sociedade 

 

O termo bem cultural surgiu na segunda metade do séc. XX, sobretudo a partir de 1954, ano de 

aprovação da convenção de Haia para a protecção de bens culturais em caso de conflito armado, 

na qual, pela primeira vez, foram utilizadas numa Convenção Internacional as designações de 

património cultural e bem cultural (Martins, 2012). 

Ao procurar delimitar o conceito de “bem cultural” deparámo-nos com grandes reflexões e 

referências de diferentes investigadores que se debruçaram sobre a definição deste tema. Como 

não é nosso objectivo explorar a fundo este tema, optámos por apresentar o que a lei portuguesa 

diz sobre esta matéria. Assim, referindo novamente a LPC no nº 1 do artigo 14º que são bens 

culturais os bens móveis e imóveis que por constituir um testemunho material com valor de 

civilização ou de cultura, merece ser objecto da operação de classificação. Esta classificação 

pode ser de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal e é com base na 

qualidade e na estética. 

 

Quadro 2 – Alguns exemplos de bens culturais 

Bens Culturais Imoveis Bens Culturais Móveis 

Monumentos religiosos ou laicos 

Edíficios ou construções que exponham ou abriguem 

bens culturais 

Museu 

Bibliotecas 

Arquivos 

Centros Urbanos Antigos 

Sítios arqueológicos 

Sítios subaquáticos 

Objetos arqueológicos ou subaquáticos 

Obras de arte 

Manuscritos 

Livros 

Material audiovisual 

Fonte: adaptado de: www.opac.iefp.pt:8080/images/winlibimg.exe?key=&doc=70179&img=1153, pág. 13,14 

 

Cada vez mais há o reconhecimento dos bens culturais como parte integrante do nosso 

património que é a identidade e memória da nossa história. Os bens culturais fazem parte de 

toda uma estratégia política de governação que envolve várias áreas de atuação como a 

economia, o turismo, o ordenamento do território e, também, a educação. Portanto, os bens 

culturais não são só a questão do monumento em si, da sua salvaguarda e da sua recuperação, 

são um recurso para criar riqueza. A Carta de Cracóvia 2000 refere a importância da 

conservação dos bens culturais pois estes devem constituir uma parte integrante dos processos 
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de planeamento económico e gestão das comunidades, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável, qualitativo, económico e social das comunidades7. 

Está bem patente a componente social que o património tem na sociedade. Ele é responsável 

pela criação de empregos e pela valorização de alguns nichos de trabalho como mestres 

marceneiros, canteiros, estucadores, rebocos, aplicações de cal e tantas outras que já se perdiam 

no tempo devido ao avanço de novos métodos de construção. Hoje valoriza-se a reconstrução 

realçando-se a sensibilização da importância do património para a sociedade. 

Verificamos que neste campo a administração central tem muito trabalho a fazer. Há muitas 

“pontas soltas”. O nosso património é riquíssimo devendo ser visto como uma estratégia para a 

criação de riqueza. 

Embora apresentando os bens culturais como formas de “criar riqueza” não significa que este 

conceito deva ser utilizado de forma excessiva. É fundamental que exista consciência, coerência 

e racionalidade no seu aproveitamento. Seria inaceitável que o uso desmesurado contribuísse 

para o aceleramento da sua destruição. Por isso deve ser sempre pensado um modelo de gestão 

regido por uma política de ordenamento do território e de desenvolvimento sustentável. 

 

 

2 – Território: Desenvolvimento Sustentável e Turismo Cultural 

 

 “O território é uma dimensão do espaço habitado, delimitado fisicamente com limites físicos de caracter 

político/administrativo. O território é fruto da sua histórias que se manifesta no presente, portanto, um 

espaço dotado de heranças, sobre as formas das estruturas, da cultura e das relações sociais, 

apresentando-se como uma condição herdada.  

O território guarda o passado dos agir hegemónicos e dos conflitos sociais, das lutas de classe e do fazer 

cotidiano. As lutas sociais que se desenvolvem nesse espaço, possibilita o fechamento de uma região a 

qual será delimitada fisicamente.” (Bodart, 2009) 

 

Neste subcapítulo pretendemos fazer uma pequena apresentação sobre o território, espaço 

ocupado pelo Homem e pela sua história. Com a tomada de consciência de que as fontes da 

natureza se podem esgotar, surge a necessidade de uma gestão planeada e ordenada do território. 

Para isso, o Homem criou políticas de Planeamento e Ordenamento do Território para a 

protecção dos recursos naturais e garantir um desenvolvimento sustentável. 

 

 

                                                            
7 Em: http://www.igespar.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf 
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2.1 – Território 

 

A palavra território refere-se a uma área delimitada sob a posse 

de um animal, de uma pessoa (ou grupo de pessoas), de uma 

organização ou de uma instituição. O termo é empregue na 

política (referente ao Estado Nação), na biologia (área de 

vivência de uma espécie animal) e na psicologia (ex: ações de 

animais ou indivíduos para a defesa de uma espaço). Há vários 

sentidos figurados para a palavra território, mas todos 

compartilham da ideia de apropriação de uma parcela geográfica 

por um indivíduo ou uma colectividade. No contexto político, o 

termo território refere-se à superfície terrestre de um Estado, seja 

ele soberano ou não. É definido como o espaço físico sobre o 

qual o Estado exerce o seu poder soberano, ou por outras palavras 

é o âmbito da validade da ordem jurídica estatal. (in wikipédia) 

Como podemos verificar na história, o território vai-se formando com a apropriação humana de 

um espaço natural, da paisagem que o cerca e que automaticamente o começa a dominar. Para 

além deste aspeto, temos também os aspetos político, social, económico e cultural, relacionados 

com o movimento das sociedades no decorrer da própria história.  

Para o nosso estudo interessa reter a ideia de território como sendo toda a área circundante do 

Rio Côa e que está definida como sendo a área de interesse arqueológico do PAVC (Figura 1). 

Um território com história desde a pré-história e que está sob a responsabilidade da 

administração do Estado. Um território “em torno de um património natural, arqueológico e 

artístico de valor excepcional (…).Um aglomerado, uma conjugação de actividades e actores, 

mas com raízes similares: arqueólogos, biólogos, enólogos (que procuram novas formas de 

fazer vinha de modo a ser compatível com a biodiversidade), produtores culturais, cruzam-se 

neste território, ou, melhor dizendo, nesta construção de um território” (Lima, 2011: 137,138). 

 

 

 2.2- Desenvolvimento Sustentável 

 

A expressão sustentabilidade terá aparecido pela primeira vez em 1980, num relatório da World 

Conservation Strategy. Os graves problemas por que passa o planeta devido à poluição 

atmosférica e o uso desenfreado dos recursos da natureza, levaram à reflexão sobre esta 

Figura 1 - Território do PAVC  
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problemática. Neste relatório sugere-se uma aproximação estratégica á integração da 

conservação e do desenvolvimento coerente, manutenção do ecossistema, preservação da 

diversidade genética e utilização sustentável dos recursos. 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu no final do século XX, pela constatação de 

que o desenvolvimento económico tem de levar em conta o equilíbrio ecológico e a preservação 

da qualidade de vida das populações humanas a nível global. Isso implica, por exemplo, a 

gestão racional e equilibrada dos recursos minerais e ecológicos do planeta. (in wikipédia) 

Ainda e de acordo com o Relatório Brundtland (1987) o desenvolvimento sustentável é o 

“desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração actual, sem comprometer 

a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades”8 Esta 

designação significa possibilitar que, as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório 

de desenvolvimento social e económico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo 

tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. 

Esta relação é apresentada na figura 2. 

 

Figura 2 – Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Partidário, 1999, pág 12 

 

A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável são conceitos que, embora tenham sido 

recentemente valorizados são já pontos de referência em documentos e estudos sobre o 

desenvolvimento regional e urbano, e questões ambientais. Com o abandono do projecto da 

barragem do Côa, o projecto da valorização da arte do Côa surge como um recurso endógeno 

para o desenvolvimento sustentável da região permitindo assegurar a biodiversidade das 

espécies que fazem parte deste ecossistema. 

                                                            
8 Em: www.mudançasclimaticas.andi.org.br/nod/91 
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Para terminar referimos, ainda, que o artigo 81º da Constituição da República diz: ”a) promover 

o bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial dos mais 

desfavorecidos, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável”, sendo certo de 

que a ideia de desenvolvimento sustentável tem por base o princípio de que o Homem deveria 

gastar os recursos naturais de acordo com a capacidade de renovação desses mesmos recursos, 

de modo a evitar o seu esgotamento. 

 

 

 2.3- Turismo Cultural  

O turismo tem-se revelado como uma atividade económica promissora com potencialidades de 

crescimento sustentado. Apresentando-se com uma tendência generalizada para a especialização 

dos mercados, o turista atual tende a associar um objectivo cultural à sua deslocação. Por isso 

mesmo se fala em turismo cultural. Mas o que é o turismo cultural? 

Cunha (1997:23) indica que no turismo cultural, as viagens são provocadas pelo desejo de ver 

coisas novas, de aumentar os conhecimentos, de conhecer as particularidades e os hábitos 

doutras populações, de conhecer civilizações e culturas diferentes, de participar em 

manifestações artísticas ou, ainda por motivos religiosos. Ele inclui também as visitas de estudo 

e as viagens para a aprendizagem de línguas. 

Refere ainda que os centros culturais, os grandes museus, os locais onde se desenvolveram no 

passado grandes civilizações do mundo, os monumentos, os grandes centros de peregrinação 

ou os fenómenos naturais ou geográficos constituem a preferência dos turistas que procuram 

este tipo de “atrações” (Ibid) 

A aposta no turístimo cultural, parte do princípio de que a actividade turística satisfaz as 

necessidades de turistas actuais e das regiões recetoras, enquanto protege e aumenta 

oportunidades no futuro. No entanto, o turismo cultural, não sendo um fim pode ser mais um 

instrumento para um desenvolvimento harmonioso das regiões. Portugal tem potencial: 

 Clima; 

 Paisagens; 

 Cultura; 

 Património arquitectónico e arqueológico. 

A região de Vila Nova de Foz Côa, tem no turismo cultural uma oportunidade para ser 

competitivo. A “Revolução Turística” é saber fazer”, mais pelas regiões principalmente em 

territórios de baixa densidade. 
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 2.4 - Planeamento e Ordenamento do Território 

 

No território nada se localiza ao acaso. A maneira como o Homem se distribui no espaço é 

resultado de decisões planeadas, ainda que muitas vezes de forma intuitiva. Tem sido assim 

desde que o homem vive em sociedade. Primeiramente localizou-se onde a natureza lhe garantia 

a sobrevivência, quer fornecendo-lhe alimentos através das actividades recoletoras, quer junto 

aos rios que também lhes forneciam água e condições para pescar, ou onde a caça fosse 

abundante, em locais estratégicos de defesa. Posteriormente, quando a tecnologia permitiu a 

prática das explorações agrícolas e pecuárias, a localização das populações passou a fazer-se em 

função da fertilidade dos solos e das condições climáticas. A descoberta do ferro e do bronze 

influenciaram movimentações de diversos povos em busca da exploração destes metais e 

também a existência de madeiras para a construção das habitações. Portanto a localização de 

matérias primas era um dos principais fatores de escolha dos territórios.  

É desta forma que podemos apontar as diferentes formas de organização do homem no território 

que levaram ao que hoje definimos de cidades, vilas, aldeias, regiões, países. Existem 

instrumentos para gerir o território de acordo com os seus recursos. Referimo-nos ao 

planeamento e ordenamento do território. 

O planeamento territorial é um processo de elaboração dos planos que definem as formas 

espaciais da relação entre as pessoas e o seu meio físico e biológico, regulamentando direitos e 

formas de uso do espaço físico. O ordenamento do território é por sua vez, um conjunto de 

princípios, directivas e regras que visam garantir a organização do espaço nacional, através de 

um processo dinâmico, continuo, flexível e participativo na busca do equilíbrio entre o homem, 

o meio físico e os recursos naturais, com vista à promoção do desenvolvimento sustentável 

(Partidário, 1999). 

A actual necessidade de planear e ordenar de uma forma sistemática, provém do aumento da 

complexidade do sistema antrópico e da sua crescente divergência com o sistema natural 

(Partidário, 1999:11). O desenvolvimento económico verificado durante o seculo XX trouxe 

desequilíbrios ao funcionamento natural trazendo disfunções no funcionamento das estruturas 

sociais e económicas. 

Podemos concluir que o planeamento e o ordenamento do território prende-se com a 

necessidade de estabelecer uma ordem nos processos humanos, de estabelecer regras de 

funcionamento que permitam o bem estar e a utilização justa dos recursos naturais (Partidário, 

1999). 
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 2.5 - Territórios de baixa densidade 

 

Os territórios de baixa densidade são aqueles que têm um baixo nível demográfico. Estes 

territórios estão, normalmente, localizados no interior.do país. 

Um território de baixa densidade, para além de estar associado a um baixo nível demográfico, 

tem igualmente graves problemas estruturais como a existência de uma população envelhecida e 

assimetricamente distribuída, normalmente caracterizada por um elevado índice de não 

qualificação. Para além disso, outros problemas estão associados como a fraca modernização de 

sectores tradicionais de negócio e a fraca capacidade empreendedora e de inovação. 

Outras das debilidades destes territórios, são a rarefação dos povoados, o êxodo dos mais jovens 

e a falta de serviços e equipamentos básicos que marcam o desenvolvimento e a qualidade de 

vida das pessoas que habitam estas regiões. 

Por outro lado, muitos dos territórios de baixa densidade são ricos em património natural, 

histórico, paisagístico cultural, arqueológico e de um conjunto de tradições e conhecimento 

próprio da população local. Silva et al (2010) referem, que este conjunto de riquezas manifesta-

se através da existência de elementos patrimoniais (recursos geológicos, hídricos, florestais, 

ambientais, paisagísticos, culturais, históricos, arqueológicos, etc.) de grande valor e que se 

encontram, regra geral, por explorar; na existência de factores muito favoráveis ao 

investimento em sectores competitivos ao nível da produção (como é o caso do região do Douro 

na produção de vinho e de azeite); e num conjunto de condições que potenciam o 

desenvolvimento de actividades ligadas ao turismo e do lazer. Este núcleo de forças, assente 

fundamentalmente nos recursos endógenos do território, é particularmente evidente quando 

associados ao aproveitamento de um leque de oportunidades que potencia o desenvolvimento 

de iniciativas descentralizadas dos actores económicos que operam nos territórios de baixa 

densidade, valorizando economicamente os recursos endógenos e a 

competitividade/sustentabilidade territorial (Silva et al, 2010: 5). 

Nos territórios de baixa densidade é muito importante a ação da autarquia ou de outro agente 

institucional com capacidade de iniciativa para implementar estratégias que tragam o 

desenvolvimento para o território. Para isso, contam com programas de apoio logístico e 

financeiro, através de ações que combinam o turismo com a formação/qualificação escolar e 

profissional, a certificação de produtos para uma melhor governação destes territórios. O 

importante é não haver “territórios esquecidos” mas sim” paraísos” onde o homem pode estar 

mais perto da natureza, usufruir dela sem “ferir” o que de melhor existe nela. 
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3- Modelos e Administração Pública e influência na gestão do património 

 

 3.1 – Modelos da Administração Publica 

 

Os modelos que vão surgindo na AP ao longo da história estão normalmente associados a 

diferentes modelos de Estado. A cada modelo de Estado corresponde um modelo da AP, o qual 

procura reflectir as preferências e valores que esta procura promover. (Rocha, 2001) 

 

Figura 3- A relação “Estado” e “Modelo” 

Fonte: Adaptado de Hugo Silvestre (2010) 

 

Rocha identifica como primeiro modelo da AP, o Modelo Clássico, também designado de 

modelo burocrático. Este modelo surge no séc. XVIII, na Europa, aquando da revolução 

francesa. Caracteriza-se pela separação dos poderes: legislativo, executivo e o judicial, de 

acordo com Wilson (1887) no seu importante artigo” The Study of Administration”, a separação 

entre formulação e implementação de políticas era central, sendo desenvolvida a teoria dos atos 

administrativos ligada ao direito administrativo e, consequentemente, surgindo o estatuto do 

funcionário público, onde constava os direitos e deveres dos trabalhadores da Administração 

Pública. (Rocha, 2010). 

Uma outra característica que encontramos neste modelo é a não intervenção do estado na 

economia e pelo fim das medidas proteccionistas e dos monopólios, porque o mercado como se 

auto-regulava através da sua mão invisível (Smith 1923, in Silvestre, 2010: 66). 

É durante a revolução francesa, que se assistiu à destruição e pilhagens por parte dos 

revolucionários, aos bens da monarquia e da igreja. Sensibilizados para a salvaguarda destes 

bens surge, na classe política, a preocupação em preservar aquilo que foi designado o 

“património artístico e monumental da nação”, como já foi referido anteriormente. Começou a 

esboçar-se o interesse pelo que hoje chamamos “Património”. Com o séc XIX, ainda durante a 

influência deste modelo surge o romantismo e o nacionalismo como corrente estética vigente. 

Aqui não se fala tanto em património mas em monumentos históricos e em monumentos 

nacionais, iniciando-se a nacionalização dos mais singulares testemunhos monumentais, 

artístico e culturais da nação (Almeida, 1993, in (Pau-preto, 2008) . É neste século que surgem 

• Modelo Clássico              (séc XVIII)Estado Liberal    

• Modelo Profissional         (meados séc XX)Estado do "Welfar" 

• Modelo Gestionário         (1979)Estado NeoLiberal   

• Modelo de Governação    (1997)Estado  Parceiro  
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algumas instituições que marcaram o rumo dos estudos arqueológicos em Portugal e nasce a 

consciência do património cultural e a necessidade da sua preservação.9 

O Modelo Profissional, associado ao Estado do Bem-estar surge após a Segunda Guerra 

Mundial (1938-1945). Com o fim da guerra, o estado interveio na economia para assegurar a 

produção de bens e a prestação de serviços, tidos como essenciais à existência humana, que de 

outro modo seriam afectados pela incapacidade de funcionamento do mercado. (Silvestre, 2010: 

67)  Este tipo de Estado caraterizava-se por uma acção ativa na orientação da economia com o 

objectivo de alocar recursos e transferências de pagamentos e de promover políticas de pleno 

emprego, factores que, de outro modo, não seriam satisfeitos (Lane, 2000, in Silvestre, 

2010:67). Assiste-se assim a um aumento das funções do Estado nas áreas sociais como a saúde, 

a educação, a segurança social, provocando um crescimento descontrolado dos gastos públicos. 

Neste modelo, a organização da actividade administrativa baseou-se nos princípios do modelo 

de organização weberiana cuja estrutura se baseia na divisão vertical do trabalho e na 

distribuição da autoridade, concentrando no topo da organização a autoridade, responsável por 

todas as acções (Araújo, 2007).  

Relativamente ao caso português, Silvestre refere que não existiu um Estado de Bem-estar. A 

organização administrativa em Portugal não tinha como objectivos a produção de bens e /ou 

prestação de serviços públicos, antes constituía a aparelhagem administrativa um instrumento 

de controlo directo do ditador sobre o país, criando a ilusão da legalidade e de legitimidade 

(Rocha, 2001: 13, in Silvestre, 2010:69). 

Este modelo durou até aos anos setenta/oitenta do séc. XX. Relativamente ao património, os 

Estados continuavam a tendência de nacionalizar os monumentos e é também a partir desta 

época que datam a maior parte da legislação de protecção dos monumentos na Europa (Alhe e 

Cabrita, 1998, in Pau-preto, 2008:34), uma vez que após a I e II Guerra Mundial, há uma maior 

consciencialização social sobre a necessidade de proteger os bens patrimoniais o que faz surgir 

as cartas, as convenções e recomendações internacionais sobre o património arqueológico10 e 

natural.  

Com a crise económica que ocorreu nos finais da década de 70, o modelo profissional entra em 

colapso, os governos ocidentais estavam em dificuldade para lidar com os problemas e 

ultrapassar a crise.  

As críticas que eram feitas à dimensão e despesas do Estado levou os governos dos países 

ocidentais a procurar soluções de reforma para o sector público. O aparecimento da ideologia 

da “New Right”, que foi seguida nos Estados Unidos pela administração de Ronald Reagan e 

                                                            
9 Ver Quadro 1- Antecedentes Históricos 
10 Ver Quadro 1 – Antecedentes Históricos 
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no Reino Unido pelos governos de Thatcher, lançou severos ataques às opções e políticas 

seguidas pelo Estado do bem estar social (Araújo, 2007:3).  

A necessidade de controlo e rigor das despesas surge como a preocupação principal dos 

governos melhorando os serviços públicos e recuperando a confiança dos cidadãos através de 

políticas de contenção das despesas, recurso às privatizações (“fazer mais com menos”), venda 

de bens do Estado, introdução de indicadores de desempenho, gestão por objectivos, bem como 

outras técnicas de gestão do sector privado. 

Surge assim o Modelo Gestionário o qual foi considerado a solução capaz de responder aos 

problemas no funcionamento da Administração Pública. Este modelo designado por Nova 

Gestão Pública (New Public Management), aparece como “a grande resposta” aos problemas 

da Administração Pública, partindo da crença que a gestão do sector privado é superior à 

gestão do sector público (Araújo, 2007 :3). 

As teorias que estiveram na base disciplinar do modelo gestionário são por um lado a Public 

Choice, cujos pressupostos se baseiam na primazia do governo representativo sobre a 

burocracia, priviligiando a centralização, coordenação e controlo, ressalvando o perfil do 

burocrata que é movido pelos seus próprios interesses e não pelo bem comum; e por outro o 

managerialismo, que insiste na primazia dos princípios de gestão sobre a burocracia, baseados 

na descentralização, desregulação e delegação, procurando a melhoria da eficiencia dos serviços 

(Rocha 2001a:43; Madureira, 2006:155). 

No Modelo Gestionário, o movimento da Nova Gestão Pública representa as doutrinas 

administrativas que estiveram na agenda da reforma em vários países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). O recurso às técnicas de gestão do sector 

privado e ao mercado para o fornecimento de bens e serviços foi a resposta dos governos aos 

problemas de ineficiência da Administração (Araújo, 2007:5). Estas técnicas procuram tornar 

os serviços públicos mais eficientes com resultados que agradam aos cidadãos e aos 

responsáveis (Araújo, 2007:7 ). 

Embora este modelo tenha produzido algumas mudanças desejadas na Administração Pública, 

estas mudanças alteram a relação dos cidadãos com a mesma reduzindo-a na uma função de 

mercado no qual os funcionários assumem o papel de actores independentes, mais preocupados 

com a eficiencia da gestão e com as questões financeiras do que o interesse público (Araújo, 

2007:7). 

Relativamente a esta matéria partilhamos da mesma opinião que Araújo (2007: 9) numa 

sociedade democrática e plural as organizações públicas devem estar mais atentas às 

preocupações dos cidadãos e dos funcionários. A função do governo não pode ser 

simplesmente s através de ações de regulação e estabelecer incentivos e regras. O governo é um 
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actor, porventura o mais importante no processo de condução da sociedade ppara novas 

direcções, que actua articulado com organizações e grupos privados e sem fins lucrativos, 

procurando encontrar soluções para os problemas da sociedade. O interesse publico surge 

como o objectivo, e não o sub produto, para o qual os funcionários devem contribuir (Ibid).  

Percebendo a necessidade de melhorar a Admisitração Pública tal como a sua eficiencia há 

problemas complexos que emergiram e levaram ao desenvolvimento de novas capacidades para 

orientar a adaptação da gestão pública a um novo modelo de governação. Este modelo está mais 

orientado para as questões estratégicas. A preocupação com a eficiência está a ser substituída 

pela preocupação com a governação, adaptação, colaboração e a compreensão do impacto das 

políticas na sociedade. O Modelo da Governação é uma abordagem que requer uma 

perspetiva das questões da governação e da gestão integradas, numa lógica sistémica de forma 

a promover toda a capacidade do sector público para a mudança enquanto mantém os valores 

centrais do público e do serviço público (Araújo, 2007:12 ). 

Denhardt  e Denhardt (2000) apresentam sete princípios orientadores daquilo que consideram 

ser o Novo Serviço Público (Ibid) 

Servir em vez de dirigir 

O interesse público é o propósito, não o subproduto 

Pensar estratégicamente, agir democráticamente 

Servir cidadãos, não consumidores 

A responsabilização não é simples 

Valorizar as pessoas, não somente a produtividade 

Valorizar a cidadania e o serviço público mais do que o empreendedorismo 

A novidade neste modelo de governação é o destaque que é dado ao cidadão chamando-o a 

intervir na elaboração, execução e cumprimento de medidas políticas. No entanto com as 

alterações e as mudanças constantes que temos em palco, quer políticas quer socias, vai obrigar 

a novas formas de governação.  

Evocando Dror: Educar o público, tornar os públicos mais conhecedores das matérias, reforçar 

os códigos de ética, avançar em razões de humanidade, em parte como substitutos das razões 

de estado, mudar para novas formas de coopreração regional e reforçar a global governance 

como uma visão pública do poder  privado, tornando os governos responsáveis perante as 

sociedades actuais – são algumas das decisões para as quais os governos devem mudar para se 
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ajustarem a uma época de vigorosa mudança de valores e expectativas. (Dror 1999, in Côrte-

Real, 1999:40) 

Assistimos a reformas  e novas formas de organização da Administração Pública: privatizações; 

descentralizações e devoluções de poder para agências e institutos com autonomia. Mas a 

verdade é que  as administrações voltam a ser confrontadas com a necessidade de uma alta 

função pública, movida por valores de missão e valores éticos de serviço público, de equidade, 

de imparcialidade e de  continuidade de serviços, que representam o melhor da tradição 

administrativa. (Côrte-Real, 1999:40,41). 

Enquanto que durante o Séc. XIX as políticas de intervenção, ação e de investigação 

arqueológica foram grandes, durante o Séc. XX, Portugal entra num marasmo intelectual e 

político. “A história das relações entre a ciência e a política não seguiu, em Portugal o padrão 

dos outros países ocidentais mais desenvolvidos. Enquanto outras nações europeias utilizaram 

a ciência para a legitimação da democracia política e como base o desenvolvimento industrial, 

em Portugal prevaleceram as tendências políticas autoritárias e manteve-se uma base 

económica predominantemente agrícola.” (Gonçalves, 2001:31). 

Portugal acabou por ser recetor “de modelos e métodos criados em países melhor equipados e 

mais poderosos em termos económicos e tecnológicos “ (id:32) em vez de promover, ele 

mesmo, a educação científica e a investigação. Após os anos quarenta a universidade estava sob 

o controlo do Estado impedindo um pensamento crítico independente. 

Durante os anos noventa e após a entrada de Portugal na União Europeia (UE), “tem-se 

verificado uma aproximação dos padrões da política científica portuguesa aos europeus” (Ibid) 

Não há dúvida que a ciência se tornou mais visível na sociedade portuguesa. Exemplo disso é o 

caso das gravuras rupestres de Foz Côa e todo o impulso que a arqueologia portuguesa teve 

como ciência. No nosso estudo, o objectivo é precisamente verificar a ação da AP, de acordo 

com as reformas e os novos modelos de governação na gestão do património arqueológico e 

natural. 

 

 

 3.2 -Reformas da AP e seus efeitos na Gestão do Património Arqueológico 

 

As iniciativas de reforma administrativa em Portugal, são mais significativas após a Revolução 

de Abril de 1974, com o regresso do regime democrático. Como diz Araújo, até então, as 

iniciativas são esporádicas, algumas sem consequências visíveis (Araújo, 2005). 

Com a entrada na União Europeia em 1986 e de acordo com a OCDE (OCDE, 1995), Portugal 

tinha de se ajustar a uma economia mais competitiva e adotar boas práticas de outros países para 
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se integrar na UE; corrigindo o que provinha do isolamento do país, durante o Estado Novo. É 

assim que as grandes reformas começam. 

 Numa primeira fase procurou-se a desintervenção do Estado, a desburocratização e 

privatização, tendo sido criado um secretariado para a modernização administrativa. Para 

garantir a recuperação económica foi necessário a intervenção do Fundo Monetário 

Internacional11 (FMI). Numa segunda fase procurou-se uma gestão de qualidade para os 

serviços públicos em que os cidadãos / clientes são os avaliadores dessa mesma qualidade. A 

partir de 1995 as medidas de reforma são no sentido da simplificação dos processos 

administrativos tendo sido criado o programa SIMPLEX; uma reorganização interna dos 

serviços, uma orientação para os resultados e uma cultura do mérito e qualificação12. Entra-se 

no egovernment (Governo Eletrónico). 

Para o património arqueológico e para todo o património em geral as iniciativas partem da 

reorganização das estruturas de tutela do património, bem como uma série de legislação13. No 

Quadro nº 4 podemos verificar as mudanças efectuadas pelas reformas encetadas por diferentes 

governos. Aqui recuamos um pouco desde que surge o interesse pela protecção dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais. É interessante verificar que é um só organismo que gere todo o 

património não se fazendo qualquer distinção. É só a partir de 1997 que essa distinção começa 

para novamente se agrupar a partir de 2012 com as recentes reestruturações impostas pela 

necessidade de reduzir o défice público.  

 

Quadro 3 – Reformas da AP na gestão do Património Arqueológico e Arquitetónico 

Cronologia Organização da AP 

1930 a 2007 Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) 

1932 Direção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes 

1933 a 1975 Junta Nacional de Educação 

1975 a 1980 Direção Geral do Património Cultural 

1980 a 1989 Instituto Português do Património Cultural (IPPC) 

1989 a 1997 Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico  

(IPPAAR) 

1997 a 2007 Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAR) ; Instituto Português de 

                                                            
11 Primeira intervenção em 1977 e depois em 1983 (em ambas as intervenções o FMI obrigou ao corte de salários e subida de 
impostos) 
12 Resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº 95/2003 de 30 de julho. Os eixos prioritários são os seguintes: a) organização do 
Estado e da Administração; b) liderança e responsabilidade; c) mérito e qualificação. No seguimento desta, temos a RCM 
n96/2003 de 30 de julho, que prestigia a missão do estado e seus agentes, servindo o cidadão, apresentando resultados e 
mobilizando capacidades fundada numa cultura de ética e de aprofundamento dos valores públicos. Segue-se A RCM nº 53/ 2004 
de 21 de abril para o acompanhamento das reformas iniciadas pela anterior RCM; a RCM nº 90/2005 de 13 de maio que vem a 
designar o programa SIMPLEX para a melhoria do serviço prestado ao cidadão e a RMC nº 109/2005 de 30 de junho que adotou um 
conjunto de medidas em domínios como a revisão do sistema de carreiras e remunerações, o sistema de avaliação de desempenho, 
o controlo de novas admissões, o regime de supranumerários e o regime de aposentação, sem excluir o domínio das subvenções a 
titulares de cargos políticos.  
13 Ver Quadro nº4 
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Arqueologia (IPA) que inclui o PAVC e o CNRT; Instituto Português dos Museus 

(IPM); Instituto Português de Conservação e Restauro (IPCR) 

2007 a 2012 Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR) que 

inclui o PAVC e o Museu do Côa; Instituto dos Museus e da Conservação (IMC); 

Direções Regionais de Cultura: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e 

Algarve 

2012 …. Direção Geral do Património Cultural (DGPC); Direções Regionais de Cultura: 

Norte, Centro; Alentejo e Algarve 

Fonte: Adaptado (Real, 2007) 

 

Há um fenómeno, que intervém na mudança verificada a partir de 1997 que levou à criação do 

Instituto Português de Arqueologia (IPA). Com a polémica na descoberta da arte rupestre do 

Coa fica patente a separação da ciência e a política. O organismo que tutelava o património, o 

IPPAAR, devendo lealdade para como o governo mantém a informação sob secretismo em que 

o interesse económico prevalece sobre o interesse em proteger o património. Também os 

processos de tomada de decisão, embora democráticos, tinham pouca participação pública. No 

entanto, a melhoria de condições económicas e sociais e a modernização da sociedade 

portuguesa levou a uma mudança de atitudes e maior participação na vida política. O caso do 

Côa representará assim uma expressão de uma nova tendência na sociedade portuguesa, que 

reflecte a mudança que as sociedades industriais mais avançadas já experimentaram dos 

valores da carência (“scarcity values”) para valores “pós-modernos”, ligados à qualidade de 

vida em geral, assim como à expressão individual e à participação democrática (Inglehart, 

1995:379 in Gonçalves, 2001:50). Com a decisão de abandonar o projecto da barragem no Rio 

Côa e proteger o património encontrado, o governo de então não hesitou em tomar medidas 

políticas de valorização da arqueologia, designadamente a criação do novo Instituto Português 

de Arqueologia que incluiu o PAVC e o Centro Nacional de Arte Rupestre 14(CNARTE), bem 

como o Programa Integrado de Desenvolvimento do Vale do Côa (PROCOA)15. Outra medida, 

menos polémica, mas muito importante para os arqueólogos é a criação de uma carreira de 

arqueólogo na AP, inexistente até aquele momento. Esta medida é a formalização e reforço do 

estatuto profissional dos arqueólogos e obedeceu à preocupação de colocar arqueólogos 

profissionalizados ao serviço de departamentos como o de ambiente e ordenamento do 

território 16(Gonçalves, 2001:55). 

Como as reformas da AP continuam, há novas alterações a nível organizacional na área da 

cultura. Devido a novas fusões e extinções deixámos de ter Ministério da Cultura, passou a 

                                                            
14 Decisão que estabelece a Comissão Instaladora do IPA, Diário da República IIª Série, 4.12.95:14425 
15 Resolução do Conselho de Ministros nº 42/96, de 22 de março. 
16 Decreto Regulamentar nº 27/97, de 21 de julho. 
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haver uma Secretaria de Estado e no que nos diz respeito, o PAVC e o Museu do Coa, estão a 

ser geridos por uma Fundação, a Fundação Coa Parque. 

 

 

 3.3 - Políticas de proteção do Património Arqueológico 

 

A política em Portugal nem sempre viu o Património Cultural como uma medida imperativa 

para a educação e o desenvolvimento do país;  por isso, a Cultura tem estado associada a 

diferentes formas de organização governamental17. Embora regulamentada, a questão da 

proteção do património nem sempre foi prioridade nos sucessivos governos. Mas como Estado 

de direito que somos ela existe. 

Se recuarmos no tempo, “ os especialistas situam o alvará de 20 de Agosto de 1721, 

proclamado por D. JoãoV, como o alvará fundador da consideração do Património como 

elemento da nossa cultura, ainda que seja  com o iluminismo e a revolução liberal que se 

consolida um corpo de normas que de forma articulada e uniformizada por uma moldura 

conceptual comum, visa a recuperação e recuperação do património.” (Miranda et al, 1996 in 

Pau-Preto, 2008: 97). 

Com a descoberta das Gravuras no Vale do Coa, assistiu-se ao aumento do interesse político 

pelas questões do património e uma maior consciência da interdisciplinariedade. De referir a 

importância do planeamento do território na gestão e proteção dos bens arqueológicos e a 

legislação de impacte ambiental no quadro das profundas intervenções na paisagem que 

decorrem de grandes projetos, como foi o caso em questão. A descoberta da arte rupestre deveu-

se ao estudo de impacte ambiental18 - Decreto-Lei nº186/90, de 6 de junho -Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) - que levou à criação do Projeto Arqueológico do Coa (PAC). O que 

se seguiu, com toda a polémica entre a continuação do projeto da barragem e a proteção das 

gravuras rupestres, foi a constatação de que embora existindo vários diplomas legais para a 

proteção do patrimonio estes eram não aplicados. Não basta a existência de diplomas legais, eles 

têm de se rever em resultados.  O caso da arte rupestre do Coa vem pôr este assunto a 

descoberto e ainda a subordinação hierárquica existente na AP de então. A grande luta que se 

verificou entre a arqueologia e a política deveu-se aos arqueólogos que não estavam diretamente 

ligados à AP, conseguindo” garantir novos espaços de autonomia e proteger e mesmo alargar 

as fronteiras da sua relação com o poder.” (Gonçalves, 2001: 43). 

                                                            
17 Ver Anexo B 
18 Em 1982 é feito um estudo preliminar de impacte ambiental. Em 1992 é lançado pela EDP o projeto da barragem de Foz Côa, 
com o acordo com o Governo 
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Com este caso surgiu uma” transição da sociedade portuguesa para padrões políticos e 

culturais dos paises mais avançados da Europa.” (Id: 57). Arriscamo-nos a dizer que o caso 

Côa veio acordar as consciências para uma governação pública mais participativa.  

Atualmente, é a Lei nº 107/2001 de 8 de setembro que estabelece as bases da política e do 

regime de proteção e valorização do Património Cultural. Nela estão enunciados vários 

principios. Um dos princípios gerais a que a política do património deve obdecer é o da 

coordenação, devendo articular e compatibilizar o património cultural coma as restantes 

políticas que se dirigem a idênticas ou conexos interesses públicos e privados, em especial as 

políticas de ordenamento do território, de ambiente, de educação e formação, de apoio à 

criação cultural e de turismo (alínea c) do artigo 6º). “ (Pau-Preto, 2008:99). 

A importância desta Lei é que faz a integração das várias questões que estão ligadas à 

investigação e proteção do património arqueológico com as outra políticas setoriais como, por 

exemplo, o ordenamento do território, os planos de ordenamento, critérios de classificação e a 

defesa da qualidade ambiental e paisagística. 

O património arqueológico assume-se, assim, como um recurso territorial importante para a 

tomada de decisão de políticas de proteção uma vez que tem um papel relevante para a memória 

e identidade das comunidades. 

 

 

 

 3.3.1- Principais diplomas na gestão e proteção do património arqueológico 

                      (1995 - 2013) 

 

Escolhemos o período em refência por ser o período que marca o aparecimento do PAVC, uma 

nova figura na AP. Sabemos também que é a aprtir de 1995 que a arqueologia em Portugal 

“…deixou de ser uma actividade esotérica, ou fechada sobre si mesma, para se tornar uma 

necessidade culutral essencial à sociedade…” (Oosterbeek, 1999 in Gonçalves, 2001:56). 

No quadro seguinte mostramos os diplomas legais que regulam não só a nível da proteção do 

património arqueológico como também todo o restante património. Apresentamo,s também, a 

sua relação com as mudanças dos Governos Constitucionais da Républica Portuguesa nestas 

quase duas décadas, fazendo a transição do séc. XX para o séc. XXI. 
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Quadro 4 - Diplomas de gestão e proteção do Património19  (1995-2013) 

Governo Principais Diplomas de gestão e proteção do Património  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

XIII Governo 
Constitucional 

1995-1999 
(eleito a 1 de outubro) 

 
Decreto-Lei nº 42/96, de 7 de maio – aprova a lei orgânica do Ministério da Cultura (MC) 
 
Lei nº 117 /97 de 14 de maio - Cria o Intnstituto Português de Arqueologia (IPA). 
 
Decreto-Lei nº 164/97 de 27 de junho – Património Cultural Subaquático.  
 
Decreto-Lei nº 32/97 de 2 de julho – classifica como monumento nacional os sítios Arqueológicos 
no Vale do Rio Coa. 
 
Resolução da Assembleia da Républica nº 97/97 de 16 de dezembro – aprova a Convenção 
Europeia para a proteção do Património Arqueológico (Revista), aberta à assinatura em La Valetta, 
Malta em 16 de janeiro de 1992 
 
Decreto-Lei nº50/99 de 16 de fevereiro – aprova a suspenção parcial dos Planos Diretores 
Minucipais de Vila Nova de Foz Côa, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Mêda e estabeleceas 
medidas preventivas para a área sujeita ao Plano de Salvaguardda do Parque Arqueológico do Vale 
do Coa 
 
Decreto-Lei n 270/99 de 15 de julho – regulamento de trabalhos Arqueológicos. 
 
Lei nº 121/99 de 20 de agosto – Utilização de Detectores de Metais. 

 
 
 
 

XIV Governo 
Constitucional 

1999 – 2002 
(eleito a 10 de outubro) 

 
Decreto-Lei nº 69/2000 de 3 de maio – aprova o regime jurídico de impacte ambiental, transpondo 
para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 85/337/CEE, com as alterações introduzidas pela Diretiva 
nº 97/11/CE, do Conselho, de 3 de março de 1997. 
 
Decreto-Lei nº 287/2000 de 10 de novembro – alteração ao Dec-Lei nº 270/99 de 15 de julho 
(regulamento dos trabalhos arqueológicos). 
 
Decreto-Lei n 95/2001 de 23 de março – decreta a porrogação do prazo aprovado pelo Dec-Lei 
nº50/99 de 16 de fevereiro 
 
Lei nº 107/2001 de 8 de setembro (LPC) – Lei de bases da política e do regime de proteçao e 
valorização do Património Cultural. No artigo nº114º são revogado todos os diplomas existentes 
acerca do património cultural. 

 
XV Governo 

Constitucional 
2002 – 2004 

(eleito a 17 de março) 

 
Decreto-Lei 131/ 2002 de 11 de Maio – Forma de criação e gestão de Parques Arqueológicos. 
 

 
XVI Governo 
Constitucional 

2004 – 2005 
(indigitado a 7 de outubro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de novembro – introduz alterações que esclarecem o âmbito de 
aplicação do Dec-Lei nº 69/2000, de 3 de maio. 
 
Decreto-Lei nº215/2006 de 27 de outubro – alteração da lei organica do Ministério da Cultura 
 
Decreto-Lei nº 96/2007, de 29 de março – Cria o instituto de Gestão do Património Arquitértonico 
e Arqueológico, I.P. (IGESPAR,I.P.), resultante da fusão do Instituto Portugues do Patromínio 
Arquitetonico e do Instituto Português da Arqueologia e incorpora ainda parte das atribuições da 
extinta Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, sob a tutela do Ministério do 
Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional 
 
Decreto Regulamentar nº34/2007 de 29 de março - define a missão, atribuições e tipo de 
organzação interna das direções regionais da cultura 
 
Portaria nº 373/2007 de 30 de março – determina a estrutura nuclear dos serviços e as 
competencias das respetivas unidades orgânicas das direções regionais 

                                                            
19 Ver Anexo C. É importante referir o que é feito a nível internacional na Protecção do Património 
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XVII Governo 
Constitucional 
 2005 – 2009 

(eleito a 20 de fevereiro) 

 
Portaria nº 1387/2009 de 11 de novembro – regulamento de gestão do Fundo de Salvaguarda do 
património Cultural e de funcionamento da Comissão Diretiva. 
 
Decreto-lei nº138/2009 de 15 de junho – criação do Fundo de Salvaguarda do Património 
 
Decreto-Lei nº 139/2009 de 15 de junho – estabelece o regime jurídico de salvaguarda do 
património imaterial 
 
Decreto_lei nº140/2009 de 15 de junho – aprova o regime jurídico dos estudos, projetos, 
relatórias,obrasou intervenções sobre bens culturais móveis e imóveis classificados ou em vias de 
classificação de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal. 
 
Resolução do Conselho de Ministros nº 70/2009 de 20 de agosto – cria o programa de 
recuperação do património classificado – Programa Cheque-Obra 

 
 
 
 
 
 

XVIII Governo 
Constitucional 

2009 – 2011 
(eleito a 27 de setembro) 

 
Decreto-Lei nº309/2009 de 23 de outubro – estabelece o procedimento de classificação de bens 
imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de proteção e do plano de promenos de 
salvaguarda 
 
Despacho nº 79317/2010 de 27 de abril – estipula o modelo de requerimento inicial para os 
processos de classificação de imóveis 
 
Despacho nº 14523/2010 de 10 de setembro – determina que o processo de revisão dos atos de 
classificação a que correspondam as categorias de conjunto ou sítio esteja concluído até 31 de 
dezembro de 2014. 
 
Decreto-Lei nº 35/2011 de 8 de março – institui o Côa Parque – Fundação para a Salvaguarda e 
Valorização do Vale do Côa (em funções) 

 
 

 
 
 
 
 

 
XIX Governo 
Constitucional 
2011 – 20015 

(Eleito a 5 de junho) 

 
Decreto-Lei nº 115/2011 de 5 de dezembro – primeira alteração ao Dec-Lei nº 309/2009 de 23 de 
outubro, que estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem 
como o regime das zonas de proteção e do plano de pormenor e salvaguarda 
 
Decreto –Lei nº 126-A/2011 de 29 de dezembro – no âmbito do Plano redução e Melhoria da 
Administração Central (PREMAC) é extinto o Ministério da Cultura e o IGESPAR, I.P. funde-se na 
Direção-Geral do Património Cultural, tal como outros organismos deste ministério passando a fazer 
parte da Presidencia do Conselho de Ministros (PCM) 
 
Decreto-Lei nº 114/2012 de 25 de maio – reorganização das direções regionais da cultura 
 
Decreto-Lei nº 115/2012 de 25 de maio - no âmbito do Plano Redução e Melhoria da 
Administração Central (PREMAC), estalelece a orgânica da Direção-Geral do Patrimonio Cultural 
(DGPC). 
 
Dcreto-Lei nº 265/2012 de 28 de dezembro - porrogação do prazo para a conclusão dos 
procedimentos de classificação pendentes 
 
Despacho nº 6891/2013  de 14 de maio – apresenta o regulamento de utilização de imagens de 
Museus, Monumentos e outros imóveis afetos à Direção Geral do Património Cultural 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Há um aspecto importante a referir nos dados deste quadro. O Decreto-Lei 131/ 2002 de 11 de 

maio – forma de criação e gestão de Parques Arqueológicos, desde essa data, ainda não foi 

publicada condicionando toda a atividade da entidade gestora do território e a relação com a 

população. 

Embora existam políticas de proteção do património arqueológico (ex: a LPC) nem sempre são 

suficientes, principalmente quando  diplomas complementares não são aprovados criando 

situações de tensão entre a defesa do património e a não possibilidade de utilização do solo 

pelos proprietários dos terrenos onde estão os achados arqueológicos. Esta relação proprietários 

e proteção do património, nem sempre é pacífica. É importante haver um diálogo transparente e 
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a participação de todos os que se relacionerm com a preservação e proteção do património para 

se estabelecer em estratégias conjuntas de gestão do território em causa. Da mesma forma o 

diálogo é importante, para o estabelecimento de novas políticas de proteção do património. 

 

 

 3.3.2- Modernização dos serviços na Gestão do Património Arqueológico 

 

Com a criação do Instituto Português de Arqueologia20 e sendo uma criação de raiz numa época 

de modernização da AP, este veio beneficiar da implementação das novas tecnologias de 

informação e de novos modelos de procedimentos administrativos. Embora extinto o Instituto, 

todo o serviço foi transferido continuando a beneficiar de todas as medidas implementadas. A 

utilização das novas tecnologias de informação na gestão do património arqueológico está bem 

consolidada embora, a estrutura de tutela do serviço, possa mudar de acordo com a reforma que 

tiver de ser implementada. Outro aspecto que tem beneficiado os serviços de gestão e proteção 

do património é que a maioria dos funcionários tem qualificação académica elevada, ao 

contrário da maioria da AP 

Quando o IPA existia, este aderiu ao Serviço de Informação Contabilístico e ao Sistema de 

Recursos Humanos, promovidos pelo Ministério das Finanças. “Esta mudança estruturante de 

modernização administrativa, que implicou formação, aquisição de equipamentos e licenças de 

utilização, simplificou muito a burocracia, agilizou o trabalho administrativo e foi motivador 

para os funcionários envolvidos”. (Real, 2007: 86). A mudança foi benéfica para todos 

incluindo para os serviços. 

Com o egovernment os serviços ligados à gestão do património dispõem de novos equipamentos 

ligados às novas tecnologias: computadores e internet. Utilizam um Sistema de Informação 

Arqueológica- Endovélico (base de dados essencial para o apoio à actividade arqueológica e 

salvaguarda do património no âmbito da gestão territorial) e um Sistema de Informação de 

Georreferencia (SIG). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Decreto-Lei nº 117/97, de 14 de maio. 



  Parque Arqueológico do Vale do Coa e Museu do Coa: Proposta de um novo Modelo de Gestão 

 

30 
 

 

Conclusão 

 

Com este capítulo pretendemos dar uma visão sobre o património cultural, em particular o 

património arqueológico e natural por ser o enquadramento para a nossa investigação; tal como 

o território e o turismo cultural como forma de desenvolvimento de regiões e relacionar estas 

matérias com a administração pública. 

A preocupação pelo desenvolvimento sustentável em territórios de baixa densidade, tem sido 

contemplada nas políticas nacionais e da UE, nomeadamente os territórios do Coa, bem como 

nas políticas de planeamento e ordenamento do território. 

Em políticas de desenvolvimento para a tomada de decisões importa a caracterização do País 

sem descurar as características das regiões. É necessário conhecer as relações entre o país e as 

regiões, e também, a relação existente entre cada região. Só depois se podem tomar em 

consciência decisões políticas para atingir o desenvolvimento harmonioso.  

A entrada de Portugal na UE trouxe mudanças para o país. Para além disso com a globalização 

há os desafios resultantes da aceleração na reestruturação da economia, da abertura ao comércio 

da revolução tecnológica, do desenvolvimento do conhecimento, de um aumento do 

envelhecimento da população e de um aumento da imigração. Por isso surgem as políticas de 

coesão da UE que têm como objectivo reduzir as diferenças entre os níveis de desenvolvimento 

das diferentes regiões reforçando assim a coesão económica e social. 

O Território do Coa é o exemplo de uma região do interior com insuficiência de meios e 

estruturas. Por isso mesmo o projecto da Barragem do Coa era considerado como um meio de 

aceder aos apoios indispensáveis ao progresso económico. Mas o quadro alterou-se quando foi 

divulgada a descoberta das gravuras rupestres. Sob a forma de património arqueológico tem-se 

um novo recurso para conseguir o esperado desenvolvimento. 

A decisão foi suspender a barragem. Decidiu-se por uma intervenção estratégica de modo a 

valorizar os aspectos ligados ao crescimento harmonioso dos investimentos públicos e privados 

da região. O XIII Governo Constitucional, toma a decisão, através da RCM nº42/96 de criar o 

Programa de Desenvolvimento Integrado do Vale do Côa (PROCOA). Depois são criadas as 

AIBTs (Ação Integrada de Base Territorial), nomeadamente a AIBT do Vale do Coa para 

continuar a política de desenvolvimento. 

Com as mudanças de governos também vão mudando as estratégias de abordagem das políticas 

de desenvolvimento e com a extinção das AIBTs, o XVII Governo Constitucional, implementa 

uma nova abordagem para o desenvolvimento dos territórios designados de baixa densidade. 
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Desta forma são criados os PROVERES (Programas de valorização Económica de Recursos 

Endógenos) assentes na ideia de que os agentes privados se devem envolver ativamente no 

desenvolvimento destes territórios, sendo eles os principais beneficiários deste novo quadro de 

apoios comunitários21. 

O tão almejado desenvolvimento tem acontecido com evoluções e retrocessos. Com os 

condicionalismos impostos por uma conjuntura desfavorável muitas expectativas ficaram aquém 

do esperado. No entanto, muito trabalho tem sido realizado22.  

No território do Coa continua-se à espera de novas e melhores abordagens e estratégias na 

política nacional e comunitária. 

Somos parte integrante desta realidade, por isso a nossa preocupação. Desta forma, no capítulo 

seguinte, vamos apresentar o percurso que tem tido os dois projectos que têm como objectivo a 

valorização de um território, de uma região: o Parque Arqueológico do Vale do Coa e o Museu 

do Coa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 Ver Anexo D - Dentro do Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN) e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
estão os programas para o desenvolvimento sustentável para o território do Côa. 

22 Ver Anexo E 
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II Capítulo 
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1- O Rio Coa 

 

 1.1 - A transformação do território no Vale do Coa 

O Rio Coa nasce na Serra das Mesas, na freguesia de Fóios, concelho de Sabugal, percorrendo 

uma extensão de 135Km. É dos poucos rios portugueses com direcção S/N, indo desaguar nas 

águas do Rio Douro, em Vila Nova de Foz Coa. É o afluente mais importante que o rio Douro 

tem na sua margem esquerda, não só pelo seu valor como recurso hídrico como também pela 

extenção da sua bacia hidrográfica. Do ponto de vista climático a bacia do Coa caracteriza-se 

por uma fraca precipitação sendo maior entre outubro e maio e insignificante entre junho e 

setembro.  

A utilização da força motriz da água dos rios para a produção de energia elétrica começou no 

final do Século XIX. No Rio Coa, este interesse começou no início do século XX quando 

começou a funcionar a central hidroelétrica de Riba Coa em 1906 com uma potência de 

105KW. Em 1939 foi concessionada à Empresa Electro Moagens de Riba-Côa que fazia a 

distribuição da energia elétrica nos concelhos de Pinhel, Almeida e Figueira de Castelo Rodrigo. 

Dez anos depois, em 1949, os direitos passam para a Hidroeléctrica do Côa que apresenta o 

resultado de um estudo para o aproveitamento hidroeléctrico (Quadro 5), mais tarde utilizado 

pela Hidroelétrica do Douro quando esta passa a ter os direitos sobre as águas do Rio Coa e das 

obras e bens afetos à exploração hidrológica, em 1959. 

 

Quadro 5 - Aproveitamento hidroeléctrico do Coa (barragens previstas) 

Aproveitamento Bacia Curso de água Tipo Potencia a instalar (MW) 
Atalaia Douro 

(Coa) 
Coa albufeira 45 

Sra. Do Monforte Coa albufeira 77 (R) 
Pero Martins Coa albufeira 113 

Fonte:www.centroinformação.ren.pt/PT/publicações/PublicaçõesGerais/Hidroeltricidade%20em%Portugal%20-

%20Memoria%20%desafio.pdf 

(R) equipamento reversível 

 

 

É nesta altura que é apresentado o “Plano Geral do Rio Côa”, idêntico ao existente, mas com a 

alternativa da barragem de Foz Coa que seria um complemento à futura barragem do Pocinho 

no troço nacional do Rio Douro (entrada em serviço a 1983). No âmbito do controlo estratégico 

das cheias e a alimentação eléctrica no norte do país, este “Plano” viria a ser revisto nos anos de 

1977, 1986 e 1988 para o melhoramento da potência a instalar e às cotas. 
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Quadro 6 - A barragem prevista para a década de 1990 
 
Aproveitamento Bacia Curso de água Tipo Entrada em 

serviço 
Potência 

(MW) 
Foz Coa Douro Coa albufeira 1998 140 (R) 

Fonte:www.centroinformação.ren.pt/PT/publicações/PublicaçõesGerais/Hidroeltricidade%20em%Portugal%20-

%20Memoria%20%desafio.pdf 

(R) equipamento reversível 

 

O projecto da barragem de Foz Coa (Quadro 6) foi apresentado em Julho de 1991 pela EDP-

Porto. Em 1992 começaram as obras que seriam o início da grande transformação do território 

do vale do Coa, num dos maiores lagos artificiais da Europa. Após a denúncia, em 1994, da 

existência da arte rupestre as obras são suspensas. Com os estudos científicos, prova-se a 

antiguidade da arte e delimita-se a área de sensibilidade arqueológica do Parque Arqueológico 

Vale do Coa, 200 km². É criado o PAVC e abandonado o projecto da barragem no Rio Coa. No 

entanto, uma parte significativa do seu curso final, encontra-se submergida desde 1983, devido à 

construção da barragem do Pocinho, localizada no Douro a 8km a jusante da confluência com os 

dois rios. Com as obras na barragem do Coa e consequente abaixamento das suas águas em 

1995, foi possível identificar uma série de rochas gravadas. Foram inventariadas e realizado o 

respectivo estudo. O levantamento gráfico de algumas destas rochas pode ser visto no Museu do 

Coa. 

Decorrido o período da contestação, o território parece voltar à sua tranquilidade só 

interrompido com as máquinas que preparam o plantio da vinha, humanizando a paisagem, a 

presença das viaturas e máquinas de quem “amanha” a terra e a presença das viaturas do PAVC 

que passam com os turistas admirando a sua paisagem e o património que guarda há mais de 25 

mil anos. 

Mas o Rio Coa não é só a arte rupestre. É verdade que foi esta que lhe deu notoriedade mas o 

seu território é muito mais que isto. Ao longo do seu percurso encontramos, por exemplo, o 

viveiro de trutas em Quadrazais e ainda praias fluviais como a do Sabugal, Rapoula do Coa e 

Vale das Éguas. Encontramos a barragem do Sabugal, construída entre 1995 e 2000, que serve 

de regadio e abastecimento de água às terras da Cova da Beira23, nos concelhos de Sabugal, 

Almeida, Pinhel, Belmonte, Fundão e Penamacor. Encontramos territórios selvagens, como a 

reserva privada da Faia Brava. Encontramos ermidas com capelas, locais de culto e romarias. 

                                                            
23 http://sir.dgadr.pt/conteudos/jornadas_aph/apresentacoes/s1/10.pdf 
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Há um património natural riquíssimo, aldeias, vilas e cidades à espera de ser apreciado pelos 

turistas. Muitos projectos turísticos já nasceram e outros ainda virão, transformando o seu 

território num polo turístico de interesse nacional e internacional.  

 

 

 1.2 – “A arte rupestre do Côa”: Património da Humanidade 

 

Como já foi referido foi no âmbito do programa de aproveitamento hidroeléctrico do Douro que 

se iniciou a construção da barragem de Foz Coa.Com os estudos do Impacte Ambiental foi 

identificada arte rupestre da Pré-história24. Em 1991, iniciou-se o Projeto Arqueológico do Coa 

(PAC), com o arqueólogo Nelson Rebanda25. É então descoberta a designada Rocha nº1 na 

Canada do Inferno26. Com esta descoberta foi a constatação da existência de gravuras do 

período Paleolítico Superior (30 000 a 10 000 BP) no Vale do Côa. 

Com a sua divulgação em novembro de 1994, a polémica instalou-se: preservar o que era 

considerado o ”Vale Sagrado”, por ser o maior sítio arqueológico com gravuras ao ar livre, ou 

construir a barragem de Vila Nova de Foz Côa? Este foi o tema de discussão eleitoral. A 

simples inundação das gravuras privaria o estudo e usufruto de tão valioso património. Assim, 

desenvolveu-se um importante conjunto de iniciativas com vista a pressionar as autoridades 

responsáveis. É nesta altura que surge um soglan que se tornou célebre a nível nacional; ”as 

gravuras não sabem nadar”. 

Com a eleição do XIII Governo, em Outubro de 1995, cujos responsáveis já se haviam 

comprometido com a preservação das gravuras, suspenderam-se as obras de construção da 

barragem27. Várias equipas de arqueologia fizeram o levantamento e estudo do património pré 

histórico existente no Vale do Coa.  

Ao nível das políticas de desenvolvimento sustentável é criado o Programa de Desenvolvimento 

Integrado do Vale do Côa (PROCOA), que visava criar condições de desenvolvimento 

socioeconómico a partir do aproveitamento cultural, educativo e turístico do património 

arqueológico e histórico do vale do Côa. Com este programa é criado o PAVC, que abriu ao 

público a 10 de Agosto de 1996. A 2 de dezembro de 1998 a arte rupestre do Vale do Coa é 

classificada como Património da Humanidade28 com base nos seguintes critérios: 

 

                                                            
24 Relatório do Estudo de Impacte Ambiental, de Francisco Sande Lemos em 1989. 
25A EDP celebra contrato com o Instituto Português do Património Cultural – Direção Regional do Norte (IPPC-DRN). Entretanto o 
IPPC é extinto e substituído pelo Instituto Português do Património Arquitétonico  e Arqueológico(IPPAAR) 
26 Ver anexo F 
27 Resolução do Conselho de Ministros nº4/96 de 28 de Dezembro 
28 A candidatura foi apresentada a 24 de junho de 1997 e foi favoravelmente acolhida na reunião de Kyoto pelo Comité da 
UNESCO, passando a fazer parte da Lista do Património Mundial em 1998. 
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“ I) The Upper Palaeolithic rock-art of the Côa valley is an outstanding example of the sudden 

flowering of creative genius at the dawn of human cultural development. 

II)  The Côa valley rock art throws light on the social, economic, and spiritual life of the early 

ancestor of humankind in a wholly exceptional manner. “29 

Este instrumento legal de protecção consagra a tomada de decisão de abandono da barragem e 

garante a preservação do conjunto de arte rupestre para os efeitos de investigação e fruição. 

 

 

2 - O Parque Arqueológico Vale do Coa 

 

A “Lei de Bases” do Património Cultural, a Lei n 107/01 de 8 de Setembro, no seu artigo 74º, 

números 4 e 5: 

“Entende-se por parque arqueológico qualquer monumento, sítio ou conjunto de sítios arqueológicos de 

interesse nacional, integrado num território envolvente marcado de forma significativa pela intervenção 

humana passada, território esse que integra e dá significado ao monumento, sítio ou conjunto de sítios, e 

cujo ordenamento e gestão devam ser determinados pela necessidade de garantir a preservação dos 

testemunhos arqueológicos aí existentes. 

Para os efeitos do disposto do número anterior, entende-se por território envolvente o contexto natural 

ou artificial que influencia, estática ou dinamicamente, o modo como o monumento, sítio ou conjunto de 

sítios é percebido”. 

 

 

 2.1 – Caraterização da estrutura 

 

O PAVC quando foi criado30 passou a ser um serviço dependente do IPA e este dependente do 

Ministério da Cultura durante o XIII Governo Constitucional.  

O PAVC como serviço público, tem a função “gerir, proteger, musealizar e organizar para visita 

pública” os monumentos incluídos na sua zona especial de protecção ou seja, um território de 

200km², ao longo do Baixo Coa31, abrangendo os concelhos de Vila Nova de Foz Coa, Meda, 

Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo e como sabemos é em Vila Nova de Foz Coa que está o 

centro principal do PAVC. 

                                                            
29 Relatório da 22ª Seção da World Heritage Commission, Kyoto (1998). 
30 De acordo com a Lei o PAVC não existe, uma vez que o Decreto Regulamentar que cria a figura de parque arqueológico, ainda 

não foi promulgado. 
31 Ver figura 1 
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Os serviços do PAVC estavam distribuídos de acordo com a figura 4. 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para garantir o funcionamento de toda esta estrutura, foi criada uma equipa de recursos 

humanos como podemos ver na figura seguinte 

 

Figura 5 – Equipa de recursos humanos do PAVC 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Atualmente, as funções do PAVC estão sobre a responsabilidade da Fundação Côa Parque, bem 

como administrar toda a equipa de recursos humanos que transitou a prestação de serviços para 

a Fundação, mantendo o regime de contrato em funções públicas.  

Figura 4 – Edifícios afetos aos serviços do PAVC

Sede do PAVC: Avenida Gago Coutinho nº 19 A, em Vila Nova de Foz Côa. Funcionou

até ser inaugurado o edifico do Museu. Aqui também funcionou a sede do PROCOA e

mais tarde a AIBT do Coa. Deste local saíam as visitas para o sítio da Canada do Inferno.

As viaturas estavam instaladas num outro edifíco a 1 km da sede.

Centro de Receção de Castelo Melhor. Inaugurado a 10 de Agosto de 1999 e de onde saem

as visitas para o sítio da Penascosa.

Centro de Receção de Muxagata. Antiga DOMUS MUNICIPALIS, este centro foi

inaugurado em 1997 pelo rei de Espanha, Juan Carlos. Atualmente também funcionam os

serviços da Junta de freguesia. Daqui saem as visitas para o sítio da Ribeira de Piscos.

Vigilancia

Grupo de seguranças que se mantêm no território 24horas, distribuídos pelos sítios de visitas, garantindo
a segurança e a sua proteção .

Visitas

Grupo de Guias que garantem as visitas guiadas
nos sitios de visita.

Administrativos e manutenção que apoiam os
serviços do PAVC.

Investigação

Arqueólogos que garantem a investigação no
território.

Arqueólogos que garentam o estudo da arte do
Vale do Coa e a sua conservação.
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Os edifícios afetos ao PAVC mantêm-se, exceto a sede e a garagem uma vez que estes serviços 

passaram a funcionar no Museu do Coa. 

 

 

 2.2 – Diplomas Legais 

 

Os anos noventa foram um tempo de mudança de políticas de desenvolvimento, do estado social 

e de algumas reformas políticas. Em Portugal a forma da Administração Pública atuar é através 

da via legal. Desta forma quando o PAVC foi criado, embora bastante controverso, era 

imperioso legislar sobre este novo tipo de organização. No quadro 7 apresentamos a sequência 

de alguns dos diplomas que estiveram na base do aparecimento do PAVC e as reforma que 

então aconteceram na AP. 

  

Quadro 7 – Diplomas Legais Associados ao PAVC 

Diplomas Legais 
 

Resolução do Concelho de Ministros nº 4/96 de 17 de janeiro – Formaliza a suspensão das obras da barragem de Foz Coa e 

dá inicio ao Relatório científico (entregue a 2 de janeiro de 1997). 

 

Resolução do Concelho de Ministros nº 42/96 de 16 de abril – Cria o programa PROCOA com o objetivo de promover o 

investimento na região, definindo o turismo cultural em torno do património histórico e arqueológico como aposta 

estratégica para o desenvolvimento dos munícipios limítrofes. Com este programa é criado o PAVC que abriu portas a 10 de 

agosto de 1996. 

 

Decreto Lei 42/96 de 7 de maio – Com a “revolução arqueológica” vinda da polémica da Barragem de Foz Coa é criado o 

Instituto Português de Arqueologia. 

 

Decreto-Lei nº 117/97 de 14 de maio - Aprovação da Lei Orgânica do Instituto Português de Arqueologia encarregado da 

gestão do património arqueológico português, sendo o PAVC  uma direção de serviços do IPA dotado de estrutura 

admnistrativa e quadro de pessoal próprios. 

 

 

Decreto-Lei nº 32/97 de 2 de julho – Classifica como Monumento Nacional o conjunto dos “Sítios Arqueológicos no Vale do 

Rio Coa”. 

 

Decreto-Lei nº 50/99 de 16 de fevereiro – Suspende por um prazo de dois anos , enquanto é elaborado o Plano de 

Ordenamento, a aplicação dos Planos Diretores Municipais na área do PAVC e sujeita esta última às medidas preventivas da 

Lei dos Solos. 

 

Portaria nº 317/99 de 12 de maio -  aprovado o quadro de pessoal do IPA 

 

Portaria nº 315/99 de 12 de maio – aprova os quadros de pessoal  do: Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática 
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(CNAS),  Centro Nacional de Arte Rupestre (CNART) e PAVC. 

 

Decreto-Lei 131/02 de 11 de maio - Forma de criação e gestão de Parques Arqueológicos 

 

Decreto Lei nº 96/2007 de 29 de março – Cria o Instituto de Gestão do Património Arquitétonico e Arqueológico, I.P, 

IGESPAR, I.P.) que no âmbito do programa PRACE resultou da fusão de alguns organismos ligados ao património entre os 

quais o IPA. 

 

Portaria nº 376/2007 de 30 de março – são aprovados os estatutos do IGESPAR, I.P. em que o PAVC é um dos serviços 

dependentes deste Instituto. 

 

Decreto Lei nº 35/2011 de 8 de março – Com a abertura do Museu do Coa em 2010,  o governo cria a Fundação Coa Parque 

para gerir e dinamizar o processo de gestão. O PAVC é extinto e neste DL é instituída a Fundação Coa Parque onde são 

publicados os respetivos estatutos. Este organismo passa a ser responsável pelo  PAVC e o Museu do Coa. Os orgão da 

direção tomaram posse a 16 de setembro de 2011, embora tenham assumido a gestão completa a partir de 1 de janeiro de 

2012. 

 

Despacho do Secretário de Estado da Cultura, a 15 de dezembro de 2011 que aprova o quadro  de pessoal do PAVC para 

2011 para permitir a transição do pessoal de acordo com o artigo8º da DL n 35/2011 de 8 de março. 

 

Anuncio nº 13437/2012 – Projeto de decisão relativo à alteração da classificação do conjunto dos Sítios Arqueológicos do Vale 

do Rio Coa, concelho de Vila Nova de Foz Coa, distrito da Guarda, classificado como Monumento Nacional (MN) pelo DL nº 

32/97 de 2 de julho, e inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO em 1998. 

 

Decreto nº 6/2013 de 6 de maio – este decreto vem redefinir os limites de alguns dos núcleos  de gravuras já classificados 

através do DL nº 32/97 de 2 de Julho. 

Fonte: Elaboração própia 

 

Deste quadro realçamos: 

  antes da criação do quadro do PAVC, o pessoal estava a contrato individual de 

trabalho. Só em 2001 tomam posse no Quadro do PAVC. 

  o quadro de pessoal do PAVC não existia para 2011 dificultando a transição  para o 

quadro de pessoal da Fundação Coa Parque, sob pena da perda dos postos de trabalho. É por 

Despacho que o Secretário de Estado aprova o quadro. A transição e manutenção da situação 

jurídica de emprego público são feitas de acordo com o nº 1 do artigo 109º da Lei 12-A/2008 de 

27 de fevereiro e de acordo com nº 3 do artigo 13º da Lei nº53/2006 de 7 de dezembro, alterada 

pelas Leis 11/2008 de 20 de fevereiro e 64-B/2011 de 30 de dezembro.   

  a separação da arqueologia do restante património com a criação do IPA. Esta 

organização consegue aproveitar os anos de mudança e garantir a modernização destes serviços 

públicos. Foi um grande passo para a valorização desta área do património. 

  as reformas do Estado levam à extinção do IPA e CNART. O CNART funde-se no 

PAVC e o IPA no IGESPAR, I.P. que passa a ter a tutela do PAVC. 
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 a criação da Fundação Coa Parque leva à extinção do PAVC. A Coa Parque assume as 

funções que estavam sob a responsabilidade do PAVC e assume também a gestão do Museu do 

Coa. 

  verifica-se a falta de legislação no que diz respeito à implementação de um Plano 

Especial de Ordenamento do Território que poderia dar resposta aos desafios de uma gestão 

integrada dos patrimónios incluídos na área do PAVC. 

Temos, assim, uma visão de síntese da evolução das acções administrativas levadas a cabo pela 

AP que está dependente das decisões dos governos. Nestas acções esquece-se a necessidade das 

organizações e das pessoas que lá trabalham. Há, ainda, muito trabalho a realizar para continuar 

a proteger e valorizar um património como o do Vale do Coa e garantir a satisfação e motivação 

dos RH que aqui vivem e trabalham. 

 

 

 2.3 – O modelo de visitação  

 

O modelo de visitação a ser criado para o Parque Arqueológico do Vale do Coa tinha de 

promover o desenvolvimento económico sobretudo o do desenvolvimento local, para igualar a 

proposta dada pelos construtores da barragem. No momento, interessava desvendar o plano de 

que com a obra se potenciaria a melhoria de vida das populações da região, contrapondo com a 

ideia de que com a implementação do turismo cultural, aproveitando para isso a arte rupestre do 

coa, a região iria conseguir um desenvolvimento sustentável através “da combinação do 

património e a economia, o lazer e o conhecimento, a investigação e o turismo, multiplicando o 

emprego e renovando em todos os aspectos a vida desta região”32.  

Muita tinta correu durante o período de discussão da importância da barragem versus arte 

rupestre. Para evitar o vandalismo, a própria EDP montou um sistema de vigilância permanente 

nos núcleos de mais fácil acesso, sistema, esse que continuou até ao presente33. 

O facto de se estar perante o maior sítio no mundo com figurações da época do paleolítico 

superior ao ar livre, levou a considerar o local como interesse nacional e internacional. A ideia 

que passa a imperar era a de preservar as gravuras no contexto em que estão inseridas, 

preservando a sua essência e possibilitando o estudo científico desse mesmo contexto que lhe dá 

valor. 

Foi então definida uma estratégia centrada na preservação da arte rupestre do Coa, sendo 

apresentado um Memorando ao Ministro da Cultura a 14 de dezembro de 1995, onde já estava 

                                                            
32 Discurso do Ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, na Assembleia da Republica em novembro de 1995 
33 Devido à redução nos custos de manutenção do PAVC o sistema de vigilância viu o seu horário reduzido para  horário diurno e o 
núcleo da Ribeira de Piscos deixou de ter vigilância. 
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implícito as linhas mestras do plano de montagem e organização do PAVC e o respectivo 

cronograma. 

Ao pensar num modelo de visita era fundamental que este respeitasse a preservação dos sítios, 

por isso e embora havendo dificuldades de acesso aos locais de visita previstos, desaconselhava-

se a construção ou o asfaltamento de caminhos que 

viabilizassem o acesso de massas, pondo em causa a 

preservação do próprio território. Desta forma foram 

seleccionados os sítios que já estavam guardados e que 

correspondiam aos locais que pela sua dimensão, pela 

qualidade das figuras e o espectacular enquadramento 

paisagístico sobressaíam em todo o Vale. Como podemos ver 

(figura 6), os locais escolhidos correspondem ao núcleo da 

Canada do Inferno (1), Ribeira de Piscos (2) e a Penascosa (3). 

Na figura também está a localização do Museu do Coa (1) 

que estava previsto aquando da candidatura a Património da 

Humanidade.  

Para se poder rentabilizar as visitas nos núcleos mais afastados a solução era fazer com que os 

turistas se descolassem até às aldeias que lhes estão mais próximas. Assim seriam recuperadas 

duas casas, uma em Castelo Melhor e outra em Muxagata para receber os turistas e aí 

encaminha-los para as respetivas visitas. As visitas seriam realizadas em viaturas todo-o-terreno 

adquiridas com esse objectivo visto serem o meio ideal para se deslocar no território usando os 

caminhos vicinais já existentes, sempre pensando na filosofia da preservação no contexto que dá 

significado à arte rupestre do Coa. Para as visitas à Canada do Inferno a saída seria da Sede do 

PAVC em Vila Nova de Foz Coa e preferencialmente durante o período da manhã. Este núcleo 

encontra-se na margem esquerda do Rio Coa e é durante a manhã que é banhado com a luz solar 

que facilita a visibilidade das gravuras. O mesmo acontece com o núcleo da Ribeira de Piscos, 

com saída do centro de receção em Muxagata durante o período da manhã. As visitas ao núcleo 

da Penascosa, com saída do centro de receção em Castelo Melhor seriam durante a tarde, uma 

vez que este local se encontra na margem direita e é neste período que as suas rochas são 

banhadas pela luz solar. Para a realização destas visitas seria montado um sistema de reservas 

antecipadas. 

Estando montado o esquema das visitas, era necessário ter quem conduzisse as viaturas todo-o-

terreno e prestasse toda a informação aos turistas. Foi a concurso um curso de guias de sítio 

arqueológico preparando jovens para esta importante tarefa: conduzir um todo-o-terreno e ao 

mesmo tempo dar a informação contextual (arqueológica e antropológica) necessária para a 

Figura 6- Esquema das visitas ao PAVC 
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interpretação da arte rupestre do Vale do Coa. Este aspeto seria 

fundamental uma vez que se trata de ver gravuras que não têm um 

impacto visual como têm as pinturas. Com o acompanhamento do 

guia haverá todo um processo de aprendizagem e descoberta 

gradual em que o visitante antes de ver, vai aprender a ver. Para 

isso, cada guia levará uma pasta contendo fichas (Figura. 7) em 

que cada painel gravado é desmontado nas suas componentes, 

analisado e explicado, de forma gráfica e acessível, de modo a que 

os visitantes possam seguir a visita, individualmente, por si 

próprios, as explicações do guia (Zilhão 2002:24). 

Para cada local de visita era necessário garantir a segurança dentro 

e fora dos horários de visita. Assim foi mantido o esquema de 

vigilância que a EDP já tinha montado para o efeito. Em cada núcleo seria mantido um 

profissional de Segurança para evitar as entradas sem o acompanhamento do guia. Este modelo 

de segurança era importante para manter longe os atendados de vandalismo nos locais que 

passavam a estar expostos. 

Este é o modelo que é posto em execução. É desta forma que o PAVC passa a funcionar a partir 

do dia 10 de agosto de 1996, dia da inauguração até hoje. 

Este modelo sempre foi criticado pelo custo de realização: seguranças, guias e viaturas. Para 

além disso limitativo no número de entradas. No entanto é um modelo elogiado pela 

comunidade nacional e internacional que vêem neste modelo um exemplo de visitação e 

conservação da arte rupestre. 

Para alargar o número de visitantes no Vale do Coa foram adquiridas mais viaturas, oito no 

total, e realizados mais cursos de formação para a entrada de mais guias. Foram assinados 

protocolos com Operadores Privados para que também eles pudessem levar turista a visitar as 

gravuras. Para esse efeito foi também ministrado um curso de guia de sítio arqueológico, sendo 

eles os guias responsáveis pelas suas visitas.  

 

 

 2.4 – O Quadro de Pessoal 

 

A Portaria nº 317/99, de 7 de maio aprova o quadro de pessoal do PAVC.  

 

 

 

Figura 7 - Ficha 



  Parque Arqueológico do Vale do Coa e Museu do Coa: Proposta de um novo Modelo de Gestão 

 

43 
 

 

Quadro 8 – Quadro de pessoal do PAVC 

Grupo de Pessoal 
 

Área funcional Carreira Lugares 

Dirigente 
 

Direção de serviços  1 

Técnico Superior 
 

Arqueologia Arqueólogo 4 

 
 
 
 
 
Técnico 
Profissional 

Guia de sítio arqueológico: efetua a receção e 
acompanhamento de visitantes nacionais e 
estrangeiros, executa tarefas referentes à marcação e 
organização de visitas, presta ainda informação de 
carater histórico e cultural sobre o património da 
região. Conduz as viaturas de transporte dos visitantes. 
 

 
 
 
Técnico Profissional 

 
 
 

16 

Execução e fiscalização de trabalhos na área da 
arqueologia 
 

Técnico Profissional 2 

Secretariado e relações públicas. Gestão de Pessoal 
 

Secretário-Rececionista 2 

Administrativo Gestão e manutenção das viaturas do PAVC Assistente 
Administrativo 

1 

Fonte: Elaboração própria a partir da Portaria nº317/99 de maio 

 

 

Organização criada de raiz vem a ter no seu quadro uma nova área funcional como é o caso dos 

guias. Mais tarde o número de guias no quadro diminuiu porque três pediram exoneração e dois 

foram transferidos para outro organismo (a seu pedido). 

Aquando das reformas nas carreiras da função pública a carreira de técnico profissional, 

secretário-rececionista e assistente administrativo passaram para assistente técnico. 

Logo cedo se verificou que este quadro não satisfazia as necessidades e, por isso, mesmo 

passou-se a contratar (Contrato Individual de Trabalho e a recibos verdes) mais pessoas ligadas 

à arqueologia, contabilidade, planeamento, serviços educativos e serviços jurídicos. Essas 

pessoas já não colaboravam com o PAVC aquando da transição para a fundação. Para além, 

disso o PAVC sempre aceitou estudantes em estágios profissionais ligados às atividades de 

arqueologia, turismo, arquitetura paisagística, biologia, arquitetura e conservação. Através dos 

programas do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), também foram contratadas 

pessoas para a limpeza e manutenção dos sítios de visita. 

Entretanto, em 2007, extingue-se o CNART passando este serviço para o PAVC. A equipa do 

PAVC passa a contar com mais 4 arqueólogos, um desenhador de arqueologia, 2 assistentes de 

arqueologia, um assistente administrativo e um conservador a contrato individual de trabalho. 

Atualmente, com a transição do PAVC para a Fundação Coa Parque o pessoal manteve o 

Regime de Contrato Funções Públicas. Mas como o espaço alargou foi necessário contratar 

mais guias e pessoal para a manutenção. A equipa cresceu, mas mantendo a diferença entre o 
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pessoal em RTFP, mantendo a sua ligação à AP e os que são contratados pela Fundação em 

regime de Contrato Individual de Trabalho como consta no quadro 9. 

 

 

Quadro 9 – Quadro de Pessoal da Fundação Coa Parque/PAVC 

 RTFP Contrato Individual 
Trabalho 

Nº 
Trabalhadores 

Presidente  1  1 

Dirigentes 1  1 

Técnico Superior 13 1 14 

Assistente Administrativo 11 5 16 

Assistente Operacional 4 2 6 

Total 30 8 38 

Fonte: Fundação Coa Parque 2014. 

 

 

Quando esta equipa se formou era uma equipa jovem. Alguns tinham acabado os seus estudos 

na escola secundária e outros no ensino superior. Outros já tinham iniciado a sua vida 

profissional. Nos gráficos 1 e 2 podemos verificar como está a situação actual podendo 

comparar a média de idade, carreira e habilitações literárias 

 

 

Gráfico 1 – Relação entre Carreira/Idade 

 
Fonte: Fundação Coa Parque 2014.  
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Fonte: Fundação Coa Parque 2014 

 

 

Verifica-se que 47% do pessoal tem nível superior de escolaridade e sem dúvida que isso 

influencia a qualidade de trabalho prestado por este organismo. Apesar de haver um grande 

número de licenciados nem todos têm a carreira de Técnico Superior. No gráfico 2 verificamos 

que nem sempre a formação corresponde a um melhor posicionamento na carreira. É algo que se 

verifica hoje em dia na AP. Muitos licenciados estão a prestar serviço como assistentes 

administrativos e até mesmo como assistentes operacionais. Embora no gráfico 2 não faça 

referência, seis dos Técnicos Superiores, encontram-se em regime de mobilidade intercarreira. 

Não havendo concurso durante este ano os funcionários terão de regressar à função de assistente 

administrativo.  

Como podemos ver dois dos licenciados estão na carreira de assistente técnico, um é em RCTFP 

e o outro é a CIT. Embora havendo doutorados e mestrados os dirigentes possuem licenciatura. 

Os dirigentes são os que têm mais idade o que também nos mostra que na AP a subida de cargo 

se não for por concurso, pode ser por nomeação ou mesmo pela permanência de anos na AP.  

Quanto ao restante pessoal, 15% estão abaixo da escolaridade mínima obrigatória e são os que 

estão na carreira de assistentes operacionais. São também os que já ultrapassaram os 40 anos. Já 

37% dos funcionários têm a escolaridade obrigatória e são os que ocupam os lugares de 

assistente técnico. Relativamente à idade, 57% estão entre os 35 e os 49 anos.  

Pode-se dizer que a nível de RH tem uma equipa relativamente jovem e com formação capaz de 

tornar o trabalho com qualidade e eficaz. 
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Gráfico 2 ‐ Escolaridade, Cargo e Carreira

Dirigente Sup. de 1º grau Dirigente Int. de 1º grau Técnico Superior

Assistente Técnico Assistente Operacional



  Parque Arqueológico do Vale do Coa e Museu do Coa: Proposta de um novo Modelo de Gestão 

 

46 
 

 

 2.5 – As visitas: caraterização. 

 

Com já foi descrito no modelo de visitação do PAVC, este tem disponível para visita orientada 

3 sítios diferentes: 

 

 Canada do Inferno – os visitantes têm de comparecer no Museu do Coa; 

 Penascosa – os visitantes têm de comparecer no centro de receção em Castelo Melhor; 

 Ribeira de Piscos – os visitantes têm de comparecer no centro de receção em Muxagata. 

As visitas são realizadas em viaturas todo-o-terreno (TT) e acompanhados com guias com 

formação especializada em arte rupestre. São organizadas a partir dos serviços de marcação do 

PAVC de modo a conseguir a melhor luminosidade natural para se maximizar a visualização 

das gravuras; por isso, as visitas que se fazem no período da manhã são na Canada do Inferno e 

na Ribeira de Piscos, quando a luz solar incide nas suas rochas gravadas enquanto na Penascosa, 

que fica na margem direita do rio, as visitas são durante o período da tarde. Como a região é 

muito quente e seca no verão, atingindo altas temperaturas, as recomendações dadas aos turistas 

é o uso de roupa confortável, calçado apropriado para caminhada, o uso de chapéu, água e 

protetor solar, no inverno aconselha-se o uso de um impermeável.  

Para além destas visitas o PAVC oferece outras modalidades convidando os turistas a trazerem 

a própria viatura TT para as visitas (visita organizada e restrita quanto ao número de viaturas) 

ou a sua bicicleta para as visitas de BTT e ainda as visitas pedestres. Promove, ainda, junto da 

Escola de Foz Coa visitas escolares que, para além de os alunos conhecerem a arte rupestre, 

podem aprender sobre a fauna e flora da região. É um leque de oferta que vem engrandecer as 

potencialidades do PAVC inserido numa região de excelência. 

Desde a sua abertura que muitos turistas nacionais e estrangeiros se têm deslocado à região com 

o propósito de conhecer arte rupestre. O número só não tem sido o esperado porque a fasquia foi 

colocada muito alta para uma região do interior de Portugal. No gráfico 3 podemos verificar a 

variação do número de turistas que já visitaram o PAVC desde a sua abertura até 2013.   

Da nossa experiência no PAVC, acreditamos que se tivessem sido contabilizadas as pessoas que 

pretendiam visitar as gravuras e não conseguiam porque não tinham marcação o número seria 

muito maior. 
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Fonte: Fundação Coa Parque 

 

Desde logo se promoveu a possibilidade de operadores privados fazerem visitas. Assim foram 

assinados vários protocolos de parceria. Com eles o número de turistas tem aumentado desde 

2002. As visitas escolares sempre encheram os dias de semana nas visitas ao PAVC, chegando a 

haver lista de espera. Esses valores estão diluídos no número total de cada ano. A partir de 2006 

a oferta de outras actividades educativas, como o atelier de arqueologia experimental e férias 

escolares também têm feito aumentar os números totais. 

Desde 2007 que os valores vêem diminuindo. Podemos apontar duas ordens de razões: a 

primeira relaciona com a diminuição do número de guias (incapacidade de resposta) e a segunda 

são as dificuldades económicas que o país atravessa. Mesmo assim temos um total de 375.848 

pessoas que visitaram a arte rupestre do Coa, tendo em conta a limitação diária de visitantes 

impostas quer pelo modelo de visita, quer pela necessidade de conservação. 

Neste número total de turistas é importante analisar a diferença entre aos turistas nacionais e 

estrangeiros (Gráfico 4). 

 

 
Fonte: Fundação Coa Parque 2014  

� Abertura do PAVC a 10 de agosto.  �  � Abertura do Museu do Coa a 31 de julho. 
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É natural que o número de turistas nacionais seja superior ao dos estrangeiros; no entanto, 

pensamos que essa diferença deveria ser menor. Sabemos como estes têm preferência pelo 

nosso país e são milhares que nos visitam. Sabemos também que a grande aposta a nível 

internacional é o turismo cultural. Faz falta um plano de marketing capaz de atrair este público 

para esta região. Apesar de um início de história famoso em 1995, há muitas pessoas que não 

sabem da existência deste património único no mundo. 

 

 

 

 2.6 – A protecção e conservação do património do Vale do Côa 

 

Uma das funções do PAVC é proteger e conservar a arte rupestre do Vale do Coa. Quando este 

foi criado, eram já conhecidos casos de vandalismo em locais (nacionais e internacionais) com 

arte rupestre em sítios de ar livre. Um dos casos conhecidos era  Siega Verde34. Por essa razão, 

dadas as características do território, foi escolhido o modelo de visitação que está em vigor. As 

visitas guiadas em pequenos grupos de 8 pessoas é uma forma de controlar o grupo, para além 

de ajudar o visitante a observar as gravuras. No local também se encontram vigilantes que 

evitam a passagem de pessoas para os sítios de visita.  

A conservação da arte no Vale do Coa passa não só pela preservação da superfície gravada 

como também de todo o seu entorno. É esse contexto que é importante conhecer para se poder 

fazer o diagnóstico dos processos erosivos a que o espaço está sujeito. Para isso foi estabelecido 

um Programa de Conservação que está sobre a responsabilidade do Doutor António Batarda, 

arqueólogo, pertencente à equipa de trabalho. A ação passa pela fotografia digital da arte 

rupestre e pela monitorização do estado de conservação dos sítios e dos painéis gravados e, 

quando necessário (como é no caso do período das chuvas) proceder a acções de limpeza e 

manutenção dos painéis. Devido ao pó que se acumula nas rochas e a humidade da chuva, cria-

se uma fina camada de lama que impede a visualização das gravuras. É uma situação que ocorre 

por força das condições naturais e que leva há necessidade desta intervenção nos sítios que estão 

abertos ao público.  

Nos sítios de maior sensibilidade existem estações meteorológicas que monitorizam as 

condições climatéricas do Baixo Vale do Coa.  

                                                            
34
  Siega Verde fica na margem esquerda do Rio Águeda, perto de Ciudad Rodrigo em Espanha. Este local foi classificado 

recentemente como Património da Humanidade, como sendo uma extensão do Coa. Este local estava reconhecido mas 
“abandonado” por isso mesmo muitas rochas foram vandalizadas. Depois de criado o PAVC, este local foi requalificado. A área foi 
toda vedada (1,5km de extensão), tem câmaras de vigilância, um centro de interpretação para a receção de turistas, e são realizadas 
visitas orientados por guias. Um modelo de gestão idêntico ao PAVC. 
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Os que colaboram indiretamente neste projecto de conservação, são as guias que diariamente se 

encontram no território e dão o alerta para qualquer anomalia que ocorra, principalmente nos 

locais de visita. 

 

 

 

 2.7 – Investigação e inventariação 

 

A investigação no Vale do Coa é importante pois permite estudar o território e perceber como 

aconteceu a evolução da ocupação humana e a evolução da arte rupestre. Dessa forma foi 

definida uma estratégia de investigação e duas equipas foram formadas. Uma que se ocupa com 

a arte rupestre e a outra com a ocupação humana. 

A primeira equipa no terreno foi, na realidade, a de Nelson Rebanda ainda no Projeto 

Arqueológico do Coa, em 1991. Depois, em 1994, veio António Martinho Baptista e Mário 

Varela Gomes que deram continuidade ao estudo provando a antiguidade da arte do Coa. A 

partir da criação do CNART, a investigação passou a ser da responsabilidade desta equipa 

liderada por António Martinho Baptista e assim continua, na Fundação Côa Parque35. Já foram 

identificados 83 sítios com 1183 rochas inventariadas na arte do Coa. Esta equipa planeia 

concluir o desenho de campo da rocha 1 do Tudão e pretende fazer a redução informática dos 

decalques de trinta rochas que, na sua maioria, são datadas da Idade do Ferro. 

A equipa que no início se ocupou da ocupação humana ficou a cargo de João Zilhão e os 

trabalhos arqueológicos eram dentro do contexto do relatório científico com o objectivo de 

fundamentar a decisão política de construção da barragem ou a preservação das gravuras, 

solicitado pelo Governo (RCM nº 4/96, de 17 de janeiro) (Luís, 2005). Neste relatório foram 

apresentados resultados da prospecção e das escavações realizadas até então. 

Em 1998 foi apresentado ao Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos o projecto 

“Povoamento Pré-histórico no Baixo Coa”, da responsabilidade de investigadores do PAVC 

António Faustino de Carvalho e Thierry Aubry o qual veio a ser aprovado (Luís, 2005). 

Atualmente esta investigação continua pois o território ainda guarda muita informação36.  

Desde junho de 2012 que a Coa Parque colabora com um novo projeto de investigação o “ART-

FACTs: Contexto arqueológicos da Arte Esquemática no Vale do Coa” da responsabilidade de 

arqueólogos externos. É um projecto que se vai desenvolver nos próximos anos. A Tutela já 

autorizou a escavação arqueológica do abrigo com pinturas da Ribeirinha. 

                                                            
35 Anexo G - Inventario dos sítios com Arte Rupestre 
36 Ver Anexo H – Inventário do sítios arqueológicos. 
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Dos trabalhos de investigação37 já foram editadas algumas publicações que podem ser 

adquiridas na Loja do Museu do Coa. Por outro lado os investigadores são chamados a 

apresentar os resultados em congressos, mesas redondas (entre outros) quer a nível nacional 

quer a nível internacional. Esta é uma forma de dar a conhecer cientificamente a importância do 

Vale do Coa. 

 

 

 

 2.8 – Avaliação de resultados (1996-2010) 

 

O PAVC38como organismo dependente, primeiro do IPA, depois do IGESPAR,IP, era um 

organismo sem autonomia financeira. Com tantas alterações nos serviços foi-nos dito que seria 

tarefa inglória procurar os dossiers relativos às despesas do PAVC, ainda mais que algumas das 

pessoas que colaboravam nos serviços em Lisboa já foram aposentadas. Dos Relatórios de 

Contas do IGESPAR, IP publicados no site também não conseguimos ter acesso a informação 

suficiente e alguns documentos que já tínhamos consultado, foram retirados. Dos serviços 

administrativos do PAVC sabemos que as receitas eram enviadas para os serviços centrais e era 

lá que se preparavam orçamentos e candidaturas para projectos de financiamento. As despesas 

de manutenção e arrendamento eram também da responsabilidade dos serviços centrais. A 

própria mudança de pessoal nos serviços de apoio à contabilidade do PAVC e a mudança de 

instalações levou à “perda” de informação. Assim importa referir que sobre o ponto de vista 

social o PAVC provocou um impacto positivo para a região. Colocou as regiões a dialogar, a 

procurar parcerias e protocolos de cooperação. Pensamos que trouxe alguma mudança de 

consciência quanto à importância do património arqueológico, não só como um dado científico 

mas como este tipo de património pode servir o interesse publico no que diz respeito a projectos 

de desenvolvimento sustentável para regiões de baixa densidade como é o caso de Foz Coa e 

dos outros concelhos que fazem parte do território do Coa. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
37 Os Relatórios de Contas 2012 e 2013 referência as novidades editoriais, artigos científicos que aprofundam o conhecimento 
científico da Arte do Coa: www.arte-coa.pt 
38 Ver Anexo E  
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3 - O Museu do Côa 

 

“Vale do Côa 

1 processo 

ordenamento do território 

1 projecto 

património da humanidade 

1 museu 

concretização de uma política pública de cultura nacional e internacional” 

Lúcia de Brito (2009) 

 

 3.1 – Caraterização, conceção da estrutura 

 

Decorrido o Concurso Público39 para os trabalhos de conceção e elaboração do projecto do 

Museu do Coa é premiado o projecto apresentado pelos Arquitetos Pedro Tiago Lacerda 

Pimentel e Camilo Bastos Rebelo, do Porto, tendo como equipa Técnica de Projecto a 

participação do GOP-Gabinete de Organização e Projetos (Brito, 2009). O Museu foi edificado 

no topo da elevação topográfica que domina a confluência do rio Coa com o rio Douro. A união 

de dois Patrimónios da Humanidade: O Douro Vinhateiro e a Arte Rupestre. Construir um 

Museu neste local precisava ter a força dialogante com a natureza. O sítio é significativo quer 

pela temática, quer pela paisagem envolvente. 

“ A Arte Rupestre que qualifica de forma única as margens do rio Côa é provavelmente a 

primeira forma de Land Art da História da Humanidade. Esta condição revelou-se desde logo o 

motor da construção da ideia do projecto. A Land Art caracteriza-se genericamente de duas 

formas distintas. 

Na primeira a condição de intervenção na paisagem é executada com elementos naturais 

promovendo continuidade, onde a geometria de carácter abstracto se impões destacando a 

intervenção. Na segunda, a estratégia é a de trabalhar um corpo, desenhado especificamente  

Para um lugar promovendo um diálogo íntimo entre artificial/natural e aumentando deste 

modo a complexidade temática da composição do mesmo. 

O território sugere neste caso uma dupla leitura, pois é o suporte natural da paisagem, como se 

pretende intervir e dialogar, mas é também a consequência da intervenção do homem numa 

natureza modelada, enfatizando a condição artificial. 

                                                            
39 Anuncio no DR nº 141, 2ª série, de 24-07-2006 tendo a obra a designação de Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Coa. 

Figura 8 - Museu do Coa 
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No caso do Museu parece ser importante o sentido afirmativo do corpo, que quer na sua leitura 

de intervenção na paisagem, quer quanto à sua natureza tipológica que deve ser formalizada 

enquanto massa física, não deixando quaisquer ambiguidades e equívocos quanto à sua 

localização e conteúdo…”  

“…os temas abordados são diversos, resultando de uma dinâmica de trabalho que procura 

cruzar factores exteriores, como topografia e acessibilidade, e factores de conteúdo 

programático. 

O desafio de fundir esses factores torna-se explícito no conceito da intervenção – conceber um 

museu enquanto instalação na paisagem.” (da Memória Descritiva da equipa concorrente dos 

Arquitectos Tiago Pimentel e Camilo Rebelo). 

O Museu do Coa fica a 2,5Km do centro de Foz Coa, na rua do Museu, na zona norte do PAVC. 

É composto por quatro pisos40: cobertura/Piso 2, Piso 1, Piso 0 e o Piso -1,com as 

funcionalidades descritas no Figura 9. 

 

 

Figura 9 – Descrição da planta do Museu 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

                                                            
40 Ver Anexo K – Planta do Museu do Coa 

Piso 2

Cobertura

• articula circulações pedonais de acesso ao Museu, com faixas destinadas ao estacionamento de veículos. Inclui 
ainda áreas panorâmicas. Daqui tem acesso para o interior do Museu e instalações de apoio através de escadas 
e dois elevadores.

Piso 1

• é exclusivamente com áreas administrativas e técnicas. As áreas administrativas têm aberturas estreitas e 
verticais que funcionam como janelas que olham a paisagem. Nas áreas técnicas estão os arquivos, o sector 
mecânico, incluindo a régie do auditório.

Piso 0

• é onde se situa a área de exposição permanente do Museu e as salas de exposições temporárias com um 
corredor que percorre todo o corpo. A exposição permanente com as salas A, B, C, D, E, F e G, são a 
apresentação de todo o património do Vale do Côa e o relaciona com outros locais no mundo. É por estas salas 
que os guias e arqueólogos conduzem o visitante a uma “viagem” virtual à Pré-história local. As exposições 
temporárias, salas 1, 2 e 3, têm como objectivo principal, os trabalhos de artistas contemporâneos. 

Piso -1

• é o espaço reservado ao auditório, restaurante/cafetaria e ainda as garagens para as viaturas de visitas ao 
PAVC. Quer o auditório quer o restaurante/cafetaria têm como principal caraterística as enormes janelas 
panorâmicas para o Douro convidando para uma intensa relação com a paisagem.
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É na verdade um edifício que tem atraído público. Público que se satisfaz e elogia a sua 

conceção, público que percebe a grandeza do edifício mas que acredita que o verdadeiro Museu 

é o Vale do Côa e o Douro. Sem dúvida que o seu enquadramento acrescenta valor aos dois 

Patrimónios da Humanidade. 

 

 

 

 3.2 – Procedimentos Legais durante o Processo de Construção e financiamento 

 

A intenção de construir um Museu no Vale do Rio Coa foi expressa pela primeira vez na 

Resolução do Conselho de Ministros nº 42/96 de 16 de abril. A seguir, em 1997 foi reforçada 

esta ideia na candidatura da arte rupestre do Vale do Coa a Património da Humanidade que foi 

concretizada em 1998 pela UNESCO. 

Durante o tempo ocorrido no processo de construção do museu, houve seis Governos 

Constitucionais e  oito mandatos de Ministros da Cultura41. O projecto da obra foi inicialmente 

encomendada pelo ex IPA42 (1997 – 2007) e concluída na vigência do ex IGESPAR (2007-

2010). O processo foi moroso porque o projecto inicial de se construir o Museu no sítio da 

Canada do Inferno, no rasgo feito pela construção da barragem (margem esquerda), foi 

abandonado em 2003 quando entra o XV Governo Constitucional (2002-2004). Neste projecto, 

também se previa a reemersão do rio Coa entre a Canada do Inferno e a ribeira do Rego da 

Vide. Foi então, criada uma Comissão para avaliar a situação de todo o processo e após a 

entrega do relatório o Governo determinou a rescisão do anterior Contrato para o Complexo 

Museológico e Administrativo do Coa e decidiu-se recomeçar o processo de construção do 

Museu e sede do PAVC, noutro local e com um novo Programa. No entanto o Contrato para a 

reemersão do rio entre a Canada e Rego da Vide foi concluído (Brito, 2014). 

O sítio escolhido para o novo Museu, foi a encosta da margem esquerda do rio Douro e a 

margem esquerda do rio Coa mesmo onde este desagua, junto à estação do Coa, da linha 

ferroviária Pocinho –Barca D’Alva e a 3 km do centro de Vila Nova de Foz Coa (Brito, 2014). 

Os períodos mais significativos para a realização deste novo projecto são: 

 

 

 

 

 
                                                            
41 Ver Anexo B 
42 Ver Quadro 4 
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Figura 10 – Cronologia dos procedimentos 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

A obra do Museu acaba por ser uma das três grandes Opções do Plano 2005-2009, inserido no 

Planeamento Estratégico para a área da Cultura, do Orçamento do Estado. Foi assegurada no 

Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central 

(PIDDAC), a verba da contrapartida nacional de 30% para a candidatura ao financiamento do 

FEDER. Na construção das instalações e das infraestruturas foram co-financiados pelo 

Programa Operacional da Região Centro, como ação integrada de base territorial – Turismo e 

Património no Vale do Coa. A responsabilidade do concurso, coordenação e fiscalização da 

obra foi da responsabilidade da Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (Brito, 

2014). 

A conceção, construção e instalação do Museu respeitou todos os procedimentos da AP. O 

relatório final das instituições de financiamento, mostram que houve um controlo de custos. “O 

investimento global foi de 17.400.00€ (com IVA a 21%; inclui honorários do projecto, prémios 

dos 3 primeiros classificados no concurso para o Projeto, aquisição e expropriação de terrenos, 

construção do edifício e acesso rodoviário, mobiliário e equipamentos de museologia, catálogos 

e material para a loja). O Edifício e o acesso rodoviário ascenderam a 11.569.142,58€, 

suportado em 70% pelo FEDER. Cerca de 5.672.000€ destinados a honorários e à museologia, 

obtiveram uma comparticipação de 54% do FEDER. A taxa de execução do FEDER foi de 

100%. Não houve encargos adicionais ao orçamento previsto” (Real,2011). 

Em 2004 vem o Concurso Público para o projeto no âmbito da 
União Europeia e começam os trabalhos de aquisição e 
expropriação dos terrenos necessários para a nova localização 
do Museu. 

Em 2006 é lançado novo concurso, agora para a construção do 
Museu, concluído em 2007 quando se dá a celebração do 
Contrato com a empresa de construção civil, a Monte Adriano. 
A construção do Museu foi financiada pelas verbas atribuídas 
no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio- Fundo 
Europeu do Desenvolvimento Regional. 

A 8 de janeiro de 2007 é lavrado o Auto de Consignação dos 
trabalhos de construção do Museu, pela Firma Monte Adriano-
Engenharia e Construção, S.A., sendo o prazo contratual para a 
obra de 600 dias. A sua conclusão seria para 2008, mas o 
Museu só foi inaugurado a 30 de julho de 2010 (Real, 2011).
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 3.3 – As visitas no Museu do Coa 

 

As visitas ao Museu do Coa são da responsabilidade dos guias que fazem também as “visitas ao 

território”43. Os horários das visitas guiadas são: 11h30, 14h30, 16h00, no designado Meeting 

Point. Para além disso o guia pode prestar uma pequena explicação nas primeiras salas do 

Museu para que o visitante se possa orientar e compreender o seu conteúdo. 

Quando se recebem grupos, estes são divididos em pequenos grupos para assim se garantir uma 

visita nas melhores condições de audição. Nesta situação, são também chamados os arqueólogos 

para as visitas guiadas. 

Os grupos escolares estão a cargo da equipa dos Serviços Educativos. Para além das visitas 

guiadas ao Museu são asseguradas atividades ligadas à arqueologia experimental na sala 

Auroque, criada para esse efeito. 

Com a abertura do Museu, o número de visitantes disparou para valores superiores mas mais 

uma vez incapaz de superar as expectativas criadas. Dada a conjuntura, é nossa opinião, que o 

PAVC e Museu do Coa têm cumprido a sua função.  

No gráfico 5 podemos avaliar a grande diferença entre o antes e depois do Museu abrir portas.  

 

Gráfico 5 – Visitantes do PAVC e Museu do Coa de 1996 a 201344 

 
Fonte: Fundação Coa Parque 2014 

 

Os valores que o gráfico nos apresenta mostra que há maior possibilidade de satisfazer todos os 

visitantes que nos procuram uma vez que não há a restrição de uma reserva antecipada (a não 

ser que seja um grande grupo) como acontece no território. Isso é uma vantagem. Mas há uma 

                                                            
43 Esta é expressão usada pelos Guias para diferenciarem as visitas no PAVC 
44 Ver Anexo I 
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realidade que é o facto de muitos turistas terem maior interesse em visitar as gravuras e se não é 

possível uma reserva então também não vêem só para visitar o Museu do Coa. Esta informação 

é recolhida no dia a dia de quem está no serviço de marcações do PAVC e no território. 

Outro facto que se verifica é a diminuição dos valores nas actividades culturais e educativas45. 

Na verdade, tem havido uma diminuição da procura por parte das visitas escolares, não só ao 

Museu como também no território. Isso reflete as reformas que a educação tem sido alvo 

impondo restrições às escolas e desmotivando os professores para este tipo de actividade 

escolar. 

O Museu é a porta de entrada do PAVC. Quem o visita fica com uma informação 

complementar. Aqui o visitante aprende como era a vida dos Homens que estiveram no Vale do 

Coa e que foram capazes de reproduzir no xisto tamanha beleza e sensibilidade. 

 

 

 

4 - A Fundação Coa Parque 

 

“A necessidade de imprimir uma forte dinâmica ao conjunto Museu e Parque do Côa implica a 

existência de um relacionamento estreito com agentes locais, regionais, nacionais, e até internacionais, 

de diferentes sectores da sociedade portuguesa – económicos, culturais e institucionais – sem que se 

percam os objectivos correspondentes à necessidade de salvaguarda de um património classificado e à 

necessidade do cumprimento do serviço público. Impõe-se, também, a prazo, que a exploração do 

equipamento assegure um elevado nível de auto-sustentabilidade e que o modelo organizacional do 

Museu e o PAVC adoptado responda às necessidades de uma gestão dotada de autonomia e de 

capacidade de decisão concertada com a defesa do interesse público, que permita responder 

atempadamente às exigências que se vão colocar.” (do DL nº 35/2011, 8 de março) 

 

 

 4.1 – O modelo de Gestão do PAVC e Museu do Coa   

 

Durante a construção do Museu do Coa a grande discussão foi sobre quem ia gerir este 

empreendimento. Como estava associado ao PAVC uma vez que este seria um centro de 

interpretação da arte rupestre no território, faria lógica o Museu ser parte do património do 

PAVC. No entanto na organização da AP os museus são da responsabilidade do Instituto 

Português dos Museu, agora Instituto dos Museus e Conservação. Pelo enquadramento, 

dimensão e importância do Museu do Coa foi decidido que o Museu e o Parque, precisavam 

                                                            
45 Ver Anexo G 
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continuar agregados; daí a necessidade de um novo modelo de gestão. Também se falava de 

autonomia para gerir de forma integrada os 3 produtos “âncoras”, paisagem, cultura e turismo 

que fazem parte do modelo de desenvolvimento sustentável para a região.  

Quando se aproximava a data de inauguração do Museu do Côa o governo decidiu-se pelo 

modelo de uma Fundação Pública de direito privado em vez de uma Direção de Serviços de uma 

Direção Geral dependente da Administração Central, sem autonomia de gestão, sem orçamento 

próprio e excluindo a representatividade da administração local. A Coa Parque – Fundação para 

a Salvaguarda e Valorização do Vale do Coa, foi criada “com o objectivo de gerir de forma 

integrada o património arqueológico, paisagístico e cultural que lhe está afecto”. (dos 

Estatutos da Coa Parque). 

É uma Fundação Pública em regime de direito privado46, “dado que o acto da sua criação é um 

decreto-lei e que prossegue de modo necessário e imediato tarefas de interesse público, 

atribuindo a Administração a esta entidade a competência para proceder à gestão do 

património em questão, existindo uma inteira subordinação dos fins e das actividades da 

Fundação à definição do interesse público que é efectuada pelos fundadores”. A natureza 

pública da fundação deve-se ao facto de ela prosseguir os fins e atribuições do extinto PAVC 

que como sabemos era um serviço público e que estava dependente do extinto IGESPAR, I.P. 

A Fundação tem uma gestão autónoma financeira, administrativa e patrimonial, com orçamento 

próprio e com a representação dos municípios que estão afetos à região do Vale do Coa. Pode 

fazer investimentos, respeitando o critério da optimização do seu património com o objectivo de 

garantir a sua independência financeira. 

 O seu capital social é de € 500.000, constituído pela comparticipação devida de cada um dos 

fundadores (artigo 5º dos Estatutos): 

 

Figura 11– Lista de Fundadores 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Os órgãos da Fundação são: o conselho de administração, o conselho de fundadores, o conselho 

consultivo e o fiscal único. O conselho de administração tem um mandato de três anos e é 

composto por (cf: Figura 12): 

                                                            
46 Foram introduzidas alterações pela nova Lei Quadro das Fundações a Lei nº 24/2012 de 9 de julho. 
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Figura 12 – Organograma do Conselho de Administração 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Cabe ao presidente da Fundação fazer uma gestão rigorosa47, racionalizando os encargos 

públicos, garantindo um controlo da actividade e estabelecendo regras claras para evitar o abuso 

que tem existido na utilização de dinheiro públicos através das fundações. Está obrigada à 

publicação dos relatórios e contas anuais, devidamente aprovadas, bem como os pareceres dos 

respetivos órgãos de fiscalização.  

De acordo com o seu Estatuto, a Fundação tem como objectivos principais: 

 Promover a salvaguarda, conservação, investigação, divulgação da arte rupestre e 

demais património arqueológico, paisagístico e cultural abrangido pela área do PAVC (200km²). 

 Desenvolver ações em matéria de valorização, exploração e gestão integrada do 

património e dos recursos naturais do Vale do Rio Coa, bem como a dinamização de actividades 

culturais, artísticas, turísticas, de lazer e outras intervenções que contribuam para o 

desenvolvimento económico e social da respectiva área de intervenção. Deve ainda gerir o 

património que lhe está afeto, realizando inventário, adotando mediadas de proteção, de 

salvaguarda e conservação, fomentando a investigação e divulgação das mesmas  

 Gerir e coordenar o Museu do Coa e o PAVC e ainda explorar os recursos 

complementares48 

 

 

                                                            
47 De acordo com a nova Lei Quadro das Fundações – Lei nº 24/2012, de 9 de julho, altera a aprtirde 2013 o DL nº 35/2011 de 8 de 
março, convertendo a gestão da fundação num modelo de organização  controlado centralmente, tal como acontece com os Institutos 
públicos. 
48 Cf. Estatutos da Fundação Coa Parque. 
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 4.2 – Projetos em curso da Coa Parque 

 

Desde que a Fundação foi criada que a sua tarefa de levar a bom porto a gestão do PAVC e 

Museu do Coa, não tem sido fácil. Por um lado a crise financeira tem reduzido o número de 

visitantes. Por outro as reformas da AP e avaliações têm posto em causa a oferta de um serviço 

público eficiente, eficaz e de qualidade. Mesmo assim a Fundação tem procurado corresponder 

às expectativas esperadas. Tem planeado as suas actividades de acordo com o objectivo de 

assegurar uma boa gestão sustentável no plano financeiro, atraindo receitas.  

No seu plano de actividades para 2013 (que ainda estão em curso) foi-nos dado conhecer os 

seguintes projectos: 

Divulgação do Museu, da arte rupestre e da região não só a nível nacional como no 

estrangeiro; 

Actualização dos conteúdos do Museu e reabrir a sala D (sala com os conteúdos da 

Penascosa e encerrada devido aos elevados custos de manutenção); 

Aumentar a oferta de produtos na Loja do Museu, através do reforço de fornecedores 

consignados locais e nacionais;  

Apresentação dos produtos em eventos, por exemplo, feiras do livro; 

Promover a flexibilidade dos RH, para outras áreas de atuação como os serviços de 

manutenção do Museu e PAVC procurando diminuir custos; 

Promover a rentabilidade do auditório com actividades associadas a este tipo de 

equipamento; 

Melhorar os serviços da biblioteca através da aquisição de serviço especializado na 

catalogação e gestão do acervo; 

Dinamizar uma série de exposições temporárias com o intuito de promover e dar a 

conhecer a arte rupestre e contemporânea, a gastronomia e produtos da região, bem como 

uma exposição itinerante de fotografia da arte rupestre e paisagens do Vale do Coa; 

Continuar a promover parcerias e protocolos de colaboração com entidades públicas e 

privadas; 
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Dinamizar o espaço da cafetaria e restaurante, com apresentação e degustação de produtos 

da região; 

Finalizar o processo de licenciamento do heliporto para proceder á respectiva divulgação 

para posterior utilização das empresas de transporte; 

Concluir os procedimentos administrativos, actualizar e submeter a aprovação do governo 

e posterior publicação do Plano de Ordenamento de Parque Arqueológico e Arqueologia49; 

Proposta de integração do Museu do Coa na Rede Portuguesa de Museus50. 

Concluir o processo na afectação dos terrenos para o património da fundação referentes 

aos terrenos que a REN adquiriu para a obra da barragem suspensa em 1996; 

Aprofundar a utilização da rede social do Facebook e através dela se poder aceder à Loja 

do Museu e criar um canal do Museu do Coa no youtube. 

Em 2012 foram formalizadas candidatura às entidades gestoras do programa PROVERE, à 

CCDR-N, e à CCDR-C. Foram aprovadas dez candidaturas num valor global de €1.000.000 

que estão na fase de implementação: 

 

Quadro 10 - Candidaturas ao PROVERE 

CCDR-N 
 

CCDR-C 
 

Programação Cultural do PAVC/Museu do Coa 
 

Plano de Comunicação da Arte do Vale do Coa 

Atualização/valorização da museologia do Museu 
  

Atividades Educativas do PAVC/Museu do Coa 

Melhoria das condições de segurança, visitação e 
acessibilidade do Museu do Coa do Coa 

Edição de materiais de divulgação e apoio aos centros de 
interpretação e receção 

Arranjo paisagístico do núcleo da Canada do 
Inferno, Centro de acolhimento, guardaria e 
percurso pedestre 

Reedição “Terras do Coa, da Malcata ao Reboredo”. 

Valorização do núcleo da Penascosa 
 

Exposição itinerante da Arte do Vale do Coa 

 Fonte: Elaboração Própria a partir do Relatório de Contas da FCP- 2012 

 

                                                            
49
 Com o objectivo de realizar projectos em curso na área da inovação e desenvolvimento com a seguinte temática: alterações 

climáticas, estudos arqueológicos da ZPE, inventário e publicação da arte do Coa, reconstituição tridimensional dos núcleos de arte 
rupestre; conservação da arte rupestre e registo arqueológico. 
50 Candidatura aprovada por Despacho nº 711/2014 de 2 de junho. Publicado no DR nº105, Série II. 
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Verifica-se que há um leque de actividades com a intenção em melhorar os serviços no PAVC e 

no Museu do Coa. Estes projetos darão resultados; alguns a curto prazo outros a médio e longo 

prazo. 

 

 

 4.3 – Avaliação de resultados (2010- 2013)  

 

Até 31 de dezembro de 2011 o IGESPAR, IP assumiu o pagamento dos encargos financeiros da 

Fundação, uma vez que o Conselho de Administração só começou a gestão completa em janeiro 

de 2012. Entretanto o governo toma a decisão através da Resolução do Conselho de Ministros 

nº79-A/2012 de extinguir a Fundação Coa Parque quando esta tinha um ano e meio de 

existência. Esta decisão é tomada após a avaliação do Ministério das Finanças às Fundações 

Públicas entre as quais a Coa Parque. O período em análise foi 2008 a 2010. Até essa altura a 

Fundação não existia, por isso a sua avaliação foi extrapolada, ainda mais que o Conselho de 

Administração executou uma gestão de parcimónia desde que iniciou funções. Caso a Fundação 

se extinguisse essa situação traria consequências negativas, sem a contrapartida de benefícios 

financeiros relativo às candidaturas já realizadas e aprovadas. 

Tem havido falhas na transferência dos financiamentos devidos. Em parte devido às reformas da 

AP que tem obrigado à extinção e fusão de organismos envolvido na gestão da Fundação como 

o IGESPAR/ DGPC, a Entidade Regional de Turismo do Douro/ Turismo do Porto e Norte; a 

Administração dos Recursos Hídricos da região Norte/ Agência Portuguesa do Ambiente e, 

ainda, a Associação de Municípios do Vale do Coa e o Município de Foz Coa que desconhecem 

os motivos e a razão de ser da Fundação.  

O governo deu continuidade à Fundação mas aplicou um corte de 30% do orçamento de acordo 

com a alínea e) nº1 do Anexo I da RCM nº 13-A /2013 de 8 de março, que reduziu a actividade 

às necessidades operacionais básicas, resultando na tomada de medidas que podem pôr em 

causa a salvaguarda do seu património, como é o caso da redução da vigilância nos locais de 

visita e a própria sustentabilidade da Fundação. Os orçamentos de 2013 e 2014 obrigam a uma 

redução das despesas criando dificuldades de funcionamento.  

Os dados que a seguir se apresentam referem-se aos anos de 2012 e 2013 e constam no 

Relatório de Contas da Fundação para o ano de 2013 de acordo com a Lei Quadro nº 24/2012 de 

9 de julho. 
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Gráfico 6 – Balanço de 2013 

 
Fonte: Relatório de Contas -2013 da Fundação Coa Parque 

 

O gráfico 6 mostra o balanço relativo à análise financeira patrimonial. Este regista uma 

diminuição em 2013 do ativo líquido e dos fundos patrimoniais e o aumento do passivo. Devido 

à diminuição dos ativos líquidos recorreu-se ao financiamento com os fundos patrimoniais 

resultando nos valores apresentados. “Os fundos patrimoniais derivam dos fundos provenientes 

dos vários fundadores e do valor dos bens constantes da contabilidade do IGESPAR à data em 

que foram doados por aquela entidade à Fundação Coa Parque” 

Relativamente à análise económica da actividade no período em análise verificamos no gráfico 

7 que o resultado é negativo, no montante de €221.651,57. Comparativamente, no ano de 2012 

foi positivo ( €163.591,83). Esta quebra deve-se ao facto de haver redução nas contribuições dos 

fundadores cumprindo o exposto na RCM nº13-A/2013 (num total de 30%). 

 

.  

Fonte: Relatório Contas 2013 da Fundação Coa Parque 
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As quebras de rendimento51 da Fundação também se devem ao facto de o número de visitantes 

ter vindo a baixar provocando uma quebra na venda dos produtos da Loja levando a uma 

diminuição das receitas. As despesas52 com pessoal assumem quase 50% da despesa. Se 

juntarmos o fornecimento de serviços externos, temos justificado 80% dos gastos da Fundação. 

Desta breve análise verifica-se que, desta forma, a gestão do património arqueológico do Vale 

do Coa está dependente do financiamento do Estado.  

O PAVC e o Museu do Coa estão inseridos numa região do interior em que os acessos, embora 

rápidos, estão dispendiosos e a receita de bilheteira é insuficiente para continuar a efectuar um 

trabalho eficiente, eficaz e de qualidade se não forem encontradas formas de inverter esta 

situação.  

Feita a apresentação do PAVC, do Museu do Coa e da Fundação CoaParque passamos para a 

fase seguinte do nosso projecto que é uma proposta para um novo modelo de gestão. 

A nossa proposta tem por base a observação participada e análise de conteúdo de estudos já 

realizados sobre a região do Vale do Coa e a capacidade que o PAVC/Museu do Coa tem como 

“âncora” para o desenvolvimento da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
51 Ver anexo J 
52 Ver anexo J 
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Capítulo III 

Proposta de Modelo de Gestão e Valorização do Património no Vale do 

Coa 
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 Introdução 

 

A proposta de um novo modelo de gestão para o PAVC e o Museu do Coa surge no contexto da 

discussão sobre o papel do Estado na sociedade e na economia actual. As diferentes reformas 

que têm vindo a acontecer um pouco por todo o mundo reflectem novos conceitos de 

organização e de governação. O PAVC, desde a sua criação, já passou por várias reformas 

promovidas pelos vários Governos Constitucionais (do XIII ao XIX). Neste novo contexto 

global pretende-se propor uma alternativa de modelo de gestão em consonância com modelos de 

outros países que têm um património idêntico ao do Vale do Coa e seguindo as tendências dos 

mais recentes modelos de gestão da AP. 

O outro aspeto da investigação prende-se com as exigências do mercado turístico que levam à 

procura de novos destinos e de novos conceitos de lazer. A competitividade das regiões passa 

por saber “interpretar” o seu território e lançar esses novos desafios num conceito de 

desenvolvimento sustentável. 

Como a temática é a gestão do património e a sua relação com a envolvente natural utilizou-se a 

seguinte metodologia: 

 

Figura 13 - Metodologia 

 

 
Elaboração própria 

 

Na “observação participante, o pesquisador se envolve na interacção ou situação que constitui 

objecto de observação. A observação participante revela-se vantajosa nos casos em que os 

objectivos de pesquisa privilegiam ou admitem dados recolhidos a partir do ponto de vista do 

pesquisador e tendo como base a sua experiência pessoal”. (Silvestre et al, 2012:148).  

Assim, nesta fase do trabalho, apresenta-se uma análise de enquadramento do PAVC na Região 

do Vale do Coa (RVC), constatando o que já tem sido feito e as potencialidades que ainda 

podem ser realizadas a curto e médio prazo. Apresentam-se, também, os resultados da análise de 

modelos de gestão de acordo com as suas características e semelhanças com o PAVC e Museu 

do Coa, bem como a análise comparativa entre os modelos (anterior e actual) e que servem de 

suporte à proposta do modelo: “Reinventar o Coa”. 

Recolha de dados a partir de 
documentação referete à 

temática

Casos de estudo : modelos de 
suporte A observação participante
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1 – Dados recolhidos e sua análise  

 

1.1 – A atractividade turística do Património do Vale do Coa. 

 

Com a globalização há novas exigências na economia mundial no âmbito da competitividade 

territorial com relevância para o sector do turismo. As regiões têm de se adaptar a novas formas 

de desenvolvimento territorial: a afirmação regional com criação de clusters ligados às 

potencialidades das regiões, qualificação dos recursos humanos53; promoção internacional da 

imagem da região e aplicação de modelos de cooperação através de processos de aprendizagem 

coletiva. Este desenvolvimento territorial tem como objetivo o desenvolvimento sustentável54. 

Para responder a esta exigência territorial foi criada a Associação de Municípios do Vale do 

Côa55 que tem a seguinte distribuição: 

 

Quadro 11- Distribuição da AMVC 

NUTS III - Douro NUTS III – Alto Trás os Montes 
 

NUTS III – Beira Interior Norte 

 Freixo de espada à Cinta  Mogadouro Almeida  

Torre de Moncorvo  Figueira de Castelo Rodrigo 

Vila Nova de Foz Coa  Meda 

  Pinhel 

  Sabugal 

  Trancoso 

Fonte: Elaboração própria 

 

Esta Associação tem como objectivo criar “uma estratégia concertada territorial e de 

promoção das múltiplas potencialidades turísticas existentes, onde se incluem a riqueza do 

património histórico e monumental, aldeias históricas, as gravuras rupestres, a singularidade 

do ambiente natural do Douro Vinhateiro, a gastronomia, o potencial agrícola e florestal, o 

artesanato e as tradições culturais” (Mateus, 2007:6) 

A estratégia de promoção territorial tem passado pela Territórios do Coa56, Associação de 

Desenvolvimento Regional, uma vez que a Região do Vale do Coa (RVC) tem de se adaptar às 

tendências globais caracterizadas pelas seguintes necessidades: 

                                                            
53 Ver Anexo L 
54 Ver Figura 2 
55 Ver Anexo M (Nota: O Concelho de Mogadouro saiu, recentemente, desta Associação) 
56 Territórios do Côa - Associação de Desenvolvimento Regional. Entidade responsável por gerir e coordenar a Estratégia de 
Eficiência Coletica - PROVERE – Turismo e Património do vale do Coa, assumindo a responsabilidade do Consórcio. Tem como 
objecto o desenvolvimento sustentável e participado e a melhoria das condições sociais e materiais de vida das comunidades e áreas 
abrangidas, recorrendo a todas as iniciativas consideradas úteis à sua prossecução, tais como a conceção e execução de estratégias, 
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Figura 14 – Caraterização das necessidades Turísticas na RVC 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A dinamização do território passa pela lógica territorial e não concelhia ganhando a confiança 

de todos os parceiros. Só assim se conseguirá uma boa colaboração em rede. 

A nível de acessibilidades a região encontra-se servida por uma rede de acessos rápidos (o IP2 

veio trazer alguma facilidade), por linhas de caminho de ferro e por um acesso fluvial. É 

também uma região com equipamentos complementares que servem minimamente a região. 

A grande diversidade paisagística, natural, ambiental, cultural, histórica, artística, (entre outras), 

faz da RVC uma região com condições privilegiadas, facilitando a sua entrada nas rotas do 

turismo. No entanto verifica-se que há que melhorar a nível da hotelaria, restauração, 

informação, formação e operação turística. Mas, acima de tudo, deve haver uma cooperação 

conjunta que faça da região um local atrativo quer para os turistas quer para os residentes. 

O património natural, arqueológico e edificado da RVC tem uma longa lista e com ele é 

possível criar diferentes rotas de interesses de acordo com a exigência da procura, mas, sem 

dúvida nenhuma, que o PAVC é o mais carismático e conhecido de todos eles. Desta forma 

apresentam-se os factores estruturantes da atractividade para a RVC. 

 

Figura 15 – Fatores estruturantes da atractividade do Vale do Coa 

 
Fonte: AM&M (pág. 225) 

 

                                                                                                                                                                              
de planos e projectos de desenvolvimento de base territorial. Representa também a marca regional “Vale do Coa”. Ver em 
http://www.valedocoa.pt/ 
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As gravuras rupestres, quando descobertas, abriram perspectivas para o território permitindo 

actividades que se relacionam com sector do turismo, num território em que a oferta era 

incipiente melhorando a economia local. É com este património que a região se lança como 

potencial destino turístico nacional e internacional. O património natural e as paisagens 

tradicionais são também relevantes. O Douro Vinhateiro –Património da Humanidade e o 

Parque Natural do Douro Internacional. 

A gastronomia típica com produtos certificados e os vinhos beirões e do Alto Douro fazem as 

delícias de quem visita esta região. No património cultural edificado encontramos igrejas 

castelos, pelourinhos e museus. As tradições culturais como as manifestações religiosas, os 

cantares e as danças do folclore regional, são alguns campos com interesse e estratégicos como 

produto turístico. O património rural onde se enquadram as aldeias históricas preservadas 

integradas no projecto das Aldeias Históricas de Portugal e ainda a paisagem agrícola e o 

artesanato como a olaria, cestaria e tecelagem. 

A análise de campo permitiu também uma apreciação dos equipamentos e serviços turísticos 

existentes bem como a percepção das condições e experiências de lazer e recreação que os 

turistas e visitantes podem usufruir nesta região. Contudo é o Turismo Cultural que assume a 

liderança estratégica para a RVC pela sua dimensão cultural ímpar à escala nacional e mesmo 

mundial que decorre da excepcionalidade da arte rupestre do Vale do Coa e de todo um 

conjunto de património e manifestações de tradição que lhe dão um quadro cultural único. Da 

análise de campo segue-se uma indicação breve das potencialidades verificadas e as que podem 

ser desenvolvidas e que são: 

 

 

 Quadro 12 – Potencialidades da RVC 

Produtos Estruturantes Produtos Emergentes 
 

 Turismo Cultural – Turismo Arqueológico 
 Turismo de natureza e ativo (ZPE do Coa e o 

Parque do Douro Internacional);  
 Turismo em Espaço Rural; 
 Touring Cultural e de Animação (eixos mais 

expressivos: Aldeia Históricas, Amendoeiras 
em Flor, Rota dos Castelos). 

 
 Existe ainda a possibilidade de desenvolver alojamento 
e restauração com as visitas profissionais e de negócios. 

 Turismo Eno-Gastronómico; 
 Turismo Fluvial; 
 Turismo Cinegético; 
 Turismo Científico e Educacional; 
 Turismo de Eventos. 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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1.2 – Modelos de Suporte analisados 

 

Sobre a reflexão para proposta de um modelo de gestão para o PAVC e Museu do Coa, foi 

necessário procurar instituições com alguma semelhança com objecto de estudo: PAVC e 

Museu do Coa. 

Mediante a análise pormenorizada do estudo apresentado por Augusto Mateus & Associados 

(2007), e pela proximidade do sítio de Siega Verde com o Vale do Coa, optou-se pela orientação 

da investigação no sentido de retirar a informação que interessava para responder a essa mesma 

reflexão. Optou-se, também, pela pesquisa actualizada de informação referente aos modelos de 

gestão dos locais que apresentam, bem como a comparação com outros locais de diferentes 

países reforçando, desta forma, a escolha. Esta recai sobre três locais que têm em comum com o 

PAVC e Museu do Coa vestígios semelhantes e as mesmas caraterísticas geográficas e sócio 

económicas: Altamira, Vale Camónica e Parque Nacional da Serra da Capivara (cf. Mateus, 

2007). São sítios que estão na Lista do Património Mundial (LPM), classificação dada pela 

UNESCO, tal como a arte do Vale do Coa classificada a 2 de dezembro de 1998. 

 

Quadro 13 – Apresentação dos locais  

 Altamira Vale Camónica Parque Nacional da 
Serra da Capivara 
 

Localização e data de 
classificação na Lista 
do Património 
Mundial 

- Santillana del Mar, 
Santander, Espanha. 
 
- Classificada em 1985. 
 

- Brescia, Lombardia, Itália. 
 
- Classificado em 1979. 
 

- São Raimundo Nonato 
Piauí, Brasil. 
 
- Classificada em 1991. 

Cronologia da arte - Paleolítico Superior. 
- Datações C14 (Carbono 14; 
Datação direta) entre 
14.000BP a 12.000BP (before 
present) 

- 8.000 anos (final do 
Paleolítico/ Epi-Paleolítico) 
até à época medieval. 
Também existem algumas 
figuras de épocas mais 
recentes. 
 

- 30.000 anos (no entanto 
há datações para cima de 
50.000 anos), mas 
principalmente a partir 
dos 12.000 anos. 
 

Caraterísticas  A gruta verdadeira encontra-
se encerrada desde os anos 80 
porque as visitas que se 
sucederam à sua descoberta 
puseram em causa a sua 
conservação. Desta forma foi 
construída uma cópia, a 
Altamira II e Museu (Museu 
Nacional y Centro de 
Investigaión de Altamira) 
inaugurados a 1 de julho de 
2001 pelos Reis de Espanha. 
 

O Vale Camónica é uma 
extensa área, com diferentes 
locais de interesse: 
- São mais de 40 as 
localidades com arte 
rupestres. 
- São mais de 2.500 rochas 
gravadas ao ar livre - a 
maioria na horizontal. 
- São mais de 300.000 
gravuras e 10 pinturas. 
- na área existem outros 
sítios arqueológicos 
importantes como: habitas; 
castros, santuários templos 
romanos entre outros. 
Outras atrações turísticas 

O perímetro do parque é 
de 214 Km, com mais de 
1000 sítios arqueológicos, 
dos quais 520 tem 
pinturas rupestres. 
- As actividades 
associadas ao Parque são 
o hotel e parque de 
campismo, a fábrica de 
produção de cerâmica; a 
recolha e venda de mel e 
actividades artesanais 
como a cestaria, bordados 
e ainda quatro pontos de 
venda de livros e 
recordações, incluindo um 
no aeroporto de 
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são a pista de esqui, termas, 
lagos e picos alpinos 
 

Petrolina). 
No parque foi criada uma 
Área de Preservação 
permanente de 10Km² 
constituindo um cinto de 
protecção suplementar. 
Fazem parte integrante do 
Parque: 
-FUMDHAM (gestão do 
parque, Museu); 
-Museu do Homem 
Americano; 
- Centro Cultural Sérgio 
Motta, onde existem 
laboratórios, biblioteca e 
auditórios;  
-Pólo Universitário da 
UFVSF com uma 
graduação em 
arqueologia; 
- Pró-Arte – ATL para 
crianças (178) e 
actividades artísticas para 
jovens (40). 
 

Fonte: Elaboração própria 

  

Apresentados os sítios, vamos fazer uma análise detalhada de cada um dos locais. Da análise 

feita construímos os quadros que se seguem com a informação que se achou pertinente para o 

projecto. 

 

Quadro 14 – Modelo de visitação 

Visitas 
 

Altamira Enquanto a gruta verdadeira esteve aberta ao público, até 1977, o número de 
visitantes ascendeu as 100.000 pessoas por ano. Devido a problemas de conservação 
a gruta esteve encerrada durante cindo anos. Reabriu mas com um número restrito de 
entradas. Passou a 8.500 pessoas ano de acordo com o programa de conservação da 
gruta, até à inauguração de Altamira II em 2001.  
Com o encerramento e consequentemente sem visita à gruta verdadeira o número de 
visitantes tem diminuído. A pressão para a sua abertura é muito grande e por isso 
mesmo, este ano (de fevereiro a agosto de 2014) vai ser possível, a 192 pessoas, 
visitarem a gruta. Estas visitas estão dentro do um novo programa de conservação. 
Tem a intenção de resolver o conflito entre os conservadores da gruta que defendem 
que esta deve estar encerrada e os políticos que entendem que ela é uma mais valia 
para o turismo cultural e para a economia da região.  
Para visitar Altamira II é necessário fazer reserva com antecedência. Altamira II está 
aberta todo o ano exceto dias 1 e 6 de janeiro, 1 de maio e 24, 25 e 31 de Dezembro.  
 

Vale Camonica Grande oferta para o visitante, quer em termos de tipo de visita como locais: 
- o visitante pode escolher visita guiada ou não guiada durante o tempo que desejar. 
- há muitas áreas sempre abertas tal como no Coa, sem estar vedado. 
- programas didácticos especiais dedicados a todo o tipo de alunos. 
- visitas temáticas. 
- tem diversas instituições de investigação. 
Uma das curiosidades é na arqueologia experimental. Foram construídas diversas 
cabanas em diversas zonas do vale que mostram como viviam os Camunos. 
O número de visitante ascende os 120.000 por ano. 
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Parque Natural da Serra da 
Capivara 

Existem diferentes dezassete sítios, “Trilhas” como são denominados, no Parque 
Nacional preparadas para receber turistas. Estes têm diferentes graus de dificuldade e 
de acordo com as expectativas e as condições físicas de cada um. Para além disso 
existe ainda: 
- 10 sítios preparados para deficientes motores. 
- visitas nocturnas com iluminação montada. 
- têm 30 guias especializados em regime de freelancer. 
- só se pode visitar o parque acompanhado com guia e com duração livre de acordo 
com os desejos do turista. 
-o bilhete de ingresso dá acesso a todo o parque e custa 10 reais. 
O total de visitantes por ano é de 25.000 pessoas. 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Relativamente ao modelo de gestão recolheu-se a informação que se apresenta no quadro 

seguinte (quadro 15). 

 

Quadro 15 – Modelos de Gestão 

Modelo de gestão 
 

 
Altamira 

O Estado Espanhol é titular do Museu Nacional (inclui Altamira II) e do Centro de 
Investigação de Altamira. Tem uma gestão direta do Ministério da Educação, Cultura 
e Desporto. Depende organicamente da Direção Geral de Belas Artes, de Bens 
Culturais, de Arquivos e Biblioteca, através da Subdireção Geral de Museus Estatais. 
 

 
Vale Camonica 

As gravuras estão dispersas em diferentes espaços. Elas estão em diversos parques, 
ao contrário do Vale do Coa que é um só parque. Nestes parques estão associadas 
outras zonas com protecção e gestão diferenciada que podem ser: 
- Públicas ou públicas-privadas – abertas ao público como parques ou entidades 
semelhantes com caráter nacional, regional e municipal. 
- Privadas – abertas ou não ao público. Algumas fazem parte dos parques e com 
acesso livre ou condicionado (por vezes com pagamento). 
As zonas com gravuras pertencem a diferentes entidades: um Parque Nacional, um 
Parque Regional, uma Reserva Regional, quatro Parques Municipais e um Parque 
Arqueológico. 
Os guias e animadores culturais são fornecidos pelas instituições de investigação, 
pelas associações locais, cooperativas, entre outras. Estes têm um curso específico.  
 

 
Parque Natural da Serra da 
Capivara 

Está subordinado à Diretoria de Ecossistemas do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).  
O parque foi cogerido pelo IBAMA e pela Fundação Museu do Homem Americano 
(FUMDHAM) desde 1994. Em 2002 a FUNDHAM assinou um contrato de parceria 
com a mesma instituição. Tem a sua sede do Centro Cultural Sergio Motta. 
A fundação foi criada pelos investigadores de um projeto de cooperação científica bi-
nacional (Brasil e França) em 1986. É uma entidade declarada de utilidade pública 
sem fins lucrativos. Tem uma equipa interdisciplinar que para além da gestão 
corrente, coordena actividades de carácter social, dentro e fora do território do 
parque. 
A investigação é coordenada pela FUMDHAM 
Entre guardaria, guias e outros funcionários cria, anualmente, 140/120 empregos (de 
acordo com a época do ano) diretos. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Nos quadros seguintes apresenta-se o que se identificou de mais importante nas diferenças e nas 

semelhanças que os sítios têm com o PAVC. 
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Quadro 16 – Diferenças e Semelhanças com o PAVC 

 Diferenças  
 

 
Altamira 

- é uma gruta e não um conjunto de sítios e rochas; 
- a visita é menos dispendiosa; 
- apesar de ter tido mais de 100.000 visitantes por ano (nos anos 70) acabou por ter o 
acesso limitado (8.500 visitantes anualmente) e, actualmente, por razões de 
conservação encontra-se fechada para todo o público. Ao ar livre, o número de 
visitantes pode ser enorme, sem pôr em perigo as gravuras ou criar problemas de 
conservação como numa gruta; 
- os visitantes concentram-se, portanto, exclusivamente na visita ao Museu e à cópia 
da gruta. No Côa, o Museu deve ser um complemento/auxiliar da visita e não a 
substituição dela; 
- apesar de ter sido identificada em 1879, só teve direito a um verdadeiro museu em 
2001; 
- cronologicamente, tem uma expansão temporal limitada – paleolítico Superior (na 
zona do Côa, as gravuras/pinturas atravessaram mais de 20.000/15.00 anos, incluindo 
exemplos muito interessantes de outras épocas, como a Idade do ferro) (Mateus, 2007: 
270).  
- a zona de Satander tem, desde sempre, uma forte presença turística ( devido à 
combinação de praias e montanha); 
- o produto vendido é limitado pelas circunstâncias atrás descritas (no Côa, para além 
de termos o património rupestre, temos- igualmente mundial – o vinhateiro) (Mateus, 
2007: 271). 
 

 
Vale Camonica 

- tem diversos parques e áreas abertas ao público com diversas entidades a geri-los; 
- muitas zonas e rochas são propriedade privada; 
- a maioria dos visitantes são escolas; 
- tem diversos Museus; 
- a população continua a viver e trabalhar nas zonas com gravuras, tornando-se parte 
da atração turística – Modelo Eco Museu;  
- os bebés são permitidos nas visitas. No Coa só são permitidas crianças a partir dos 3 
anos. 
 

Parque Natural da Serra da 
Capivara 

- as visitas não têm tempo mínimo de duração. 
- o bilhete dá acesso a todo o parque enquanto que no Vale do Coa é necessário um 
bilhete para cada sítio de visita. 
-para as visitas nocturnas tem sistema de iluminação montado, no Vale do Coa pede-se 
ao visitante para trazer uma lanterna e as gravuras são iluminadas com um lede que o 
guia leva consigo. 
 

 Semelhanças 
 

 
Altamira 

- as visitas são guiadas; 
- é necessário fazer uma reserva; 
-há pouca integração com outros aspectos da zona. 
 

 
Vale Camonica 

- as gravuras são ao ar livre e espalhadas pelo território; 
- tem um  número elevado de gravuras; 
- tem outro património arqueológico: habitats, castelos; 
-turismo muito concentrado em determinadas épocas (principalmente por razões 
climatéricas); 
-pouca promoção de todo o Vale (cada um faz publicidade da própria área/zona, à 
semelhança do que se passa no Vale do Coa); 
-um certo distanciamento da população . 
 

Parque Natural da Serra da 
Capivara 

- só se pode visitar o parque acompanhado com guia; 
- tem vários locais de visita; 
- tem visitas noturnas. 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Para além destes locais ainda se apresenta o local de Siega Verde, em Espanha. Está localizado 

entre os municípios de Castillejo de Martín Viejo,Villar de la Yegua e Villar de Argañan . A 

arte rupestre fica na margem esquerda do Rio Águeda, e foi descoberta em 1988. A arte rupestre 

foi classificada recentemente (1 de agosto de 2010), na 34ª reunião do Comité Mundial para o 

Património Mundial da UNESCO. A sua inscrição na Lista do Património Mundial foi como 

uma extensão do Parque Arqueológico do Vale do Coa (daí o interesse em incluir este local), 

pois é uma parte do PAVC. Tem um total de 645 figuras o que faz deste sítio o maior em 

Espanha com arte ao ar livre. A arte está datada do Paleolítico Superior (20.000 a 10.000 BP). A 

grande diferença deste local com o PAVC é que é um sítio só, e não precisa de transporte o que 

faz com que as visitas possam ter um preço inferior. 

 

Quadro 17- Apresentação de Siega Verde 

Siega Verde 

Visitas As visitas guiadas incluem a visitação a 5 rochas e em grupos de 12 pessoas. 
Tem visitas nocturnas com reserva prévia e mediante um calendário para um 
máximo de 16 pessoas (dois grupos de 8 cada para maior segurança). 
Há um bilhete conjunto que permite às pessoas visitarem o sítio de Siega Verde e o 
Museu do Coa. 
 

Modelo de gestão O sítio pertence ao Estado Espanhol, à Junta de Castela e Leão. É gerido pela 
Associação para o Desenvolvimento da Comarca de Cuidad Rodrigo 
(ADECOCIR), uma associação de desenvolvimento local sob as orientações da 
Junta de Castela e Leão. 
 

Diferenças  As visitas são guiadas em grupos de 12 pessoas. No PAVC são 8 pessoas 
(correspondem à lotação das viaturas todo o terreno). 
O Centro de Interpretação é junto do local de visitas. Este localiza-se junto a 
estrada. As visitas são pedestres e não é necessário andar muito tempo a pé.  
O local está vedado à entrada do público e tem vídeo vigilância. No PAVC há 
seguranças e o local está parcialmente vedado, permitindo a entrada fácil para o 
público. 
Tem um calendário de visitas mais restrito. O PAVC está aberto todos os dias 
exceto à segunda feira. 
 

Semelhanças Os conselhos para as visitas são os mesmos que são dados aos visitantes do PAVC: 
o visitante deve trazer calçado e roupa confortável, água, chapéu (durante a 
primavera e verão), impermeável quando chove. 
É necessário fazer uma reserva para visitar o sítio. 
Pede-se ao visitante para chegar alguns minutos antes da visita. 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Siega Verde e o PAVC, fazem parte de uma rota: “Douro-Duero Ibérico, Rota Património 

Mundial”57. É uma nova rota turística que a Fundação Afonso Henriques, sediada em Espanha, 

propõe a quem viaja entre Portugal e Espanha. São ligações como esta que se esperam no 

futuro. 

                                                            
57 Em http://www.douroiberico.com/ 
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Na figura seguinte apresenta-se uma análise de benchmarking, relativamente aos quatro sítios 

estudados. 

 

 

Figura 16 – Análise de benchmarking 

 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

 

1.3 - Modelo de gestão no PAVC 

 

Desde que o PAVC foi criado, já passou por várias reformas na AP levadas a cabo pelos 

diferentes Governos sendo sempre um serviço dependente da administração indirecta do Estado, 

tutelado por um Instituto Público e actualmente por uma Fundação Pública. 

O quadro seguinte apresenta os dois grandes ciclos de gestão pelos quais já passou a 

administração do PAVC. 

 

 

 

 

 

• Modelo de Visitação: as visitas são na sua maioria guiadas,  
e recomenda-se a reserva antecipada , tal como no Vale do 
Coa. As visitas são realizadas com grupos pequenos 
variando relativamente à segurança, qualidade de visita e 
transporte (no caso do Coa).

• Investigação: De uma forma geral verifica-se que a 
investigação está presente como área fundamental e 
assegura a continuidades dos diferentes projetos. Esta é 
apoiada por outras instituições ligadas à investigação como 
universidades.

• Guardaria: os locais têm vigilancia, exceto alguns parques 
em Vale Camonica. A guardaria é presencial exceto em 
Siega Verde que é por video vigilancia. 

• Modelo de Gestão: todos têm gestão em parceria exceto 
Altamira que tem gestão direta do Estado Espanhol.

• Classificação: todos os locais são Património da 
Humanidade. Coa e Siega verde são os locais mais recentes 
a nível de classificação e descoberta.

Benchmarking
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Quadro 18 – Evolução do Modelo de Gestão Administrativa e Financeira do PAVC e Museu do Coa 

1ª Ciclo – PAVC (1996-2011) 
 

2º Ciclo - Fundação Coa Parque (2011-2014) 

Diretor dependente do IPA e após reforma da AP do 

IGESPAR, I.P. : 

 Sem orçamento próprio; 

 Sem autonomia financeira; 

 Sem poder de decisão sobre projectos 

implementados; 

 Sem poder executivo sobre parcerias.  

 

Fundação Pública.  

Conselho de Administração: Presidente em regime de 

exclusividade e dois Vogais em regime não executivo: 

 Com capital próprio; 

 Com orçamento próprio (mas com um corte 

de mais de 30%); 

 Com autonomia financeira; 

 Com poder de decisão sobre projectos a 

implementar; 

 Com poder executivo na celebração de 

parcerias e concursos de concessão. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A entidade Fundação, embora autónoma, está dependente, na totalidade, do financiamento do 

Estado e talvez por isso tem sido mais difícil conseguir fazer face às dificuldades que existem na 

gestão corrente. Também se nota alguma incapacidade de implementar projetos mais dinâmicos 

em termos de programação e captação de novos públicos quer para o PAVC, quer para o Museu 

do Coa. 

 

 

2 – Proposta de Modelo: “Reinventar o Coa” 

 

Pensar num modelo de gestão para um organismo público quando se está numa conjuntura 

menos favorável em que há a redução e extinção de organismos, será uma tarefa árdua. 

Entende-se que o Estado não deve negligenciar o seu compromisso com a protecção e 

salvaguarda do património devendo continuar a possibilitar a fruição deste. Entende-se, 

também, que um novo desenho estrutural é possível partindo da lógica do Estado/Rede onde 

este é também um dos atores sociais a ter em conta. 

Considera-se que se está num novo ciclo de oportunidades que surgirá com a recuperação da 

economia nacional e mundial. O Estado deve dar garantias de continuidade do “projecto Coa” e 

de toda a sua envolvência e implicações que tráz para o desenvolvimento sustentável da região. 

Devem, assim, ser assegurados os custos de manutenção do PAVC e Museu do Coa para que 

neste novo ciclo sejam relançados novos projectos e parceria que podem, no futuro, garantir por 
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si mesmos, a sua continuidade. Para isso é necessário ter consciência dos seguintes pontos e 

procurar ultrapassá-los de alguma forma. 

 

Figura 17 – Cenário da realidade no Vale do Co

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Partindo deste cenário e acreditando na capacidade que há na resolução, a curto prazo, da 

criação legal do PAVC, apresenta-se outro aspecto pertinente que é uma mudança na cultura 

organizacional do PAVC e Museu do Coa, através de um novo modelo de liderança e do 

desenvolvimento do capital Humano. Para isso, propõe-se que tal liderança seja capaz de 

motivar a equipa que compõe o PAVC e Museu do Coa. A mudança passa pelas pessoas, 

envolvendo-as neste processo (brain storming, comunicação interna) criando massa crítica 

capaz de ir ao encontro dos objectivos que se pretendem com uma nova cultura organizacional. 

Na figura 18 apresenta-se o que se pensa ser o modelo de liderança que pode fazer a diferença: 

liderançamotivaçãotrabalho de equipa. 

A importância, em termos científicos , da arte rupestre do Vale do Coa.

A região é considerada de baixa densidade e com baixa qualificação dos seus RH.

Grande parte do território do PAVC faz parte da ZPE do Vale do Coa.

A manutenção do edíficio do Museu em termos energéticos é elevada.

O PAVC e Museu do Coa devem ser mantidos numa  gestão única.

O interesse que o PAVC e Museu do Coa têm para as autarquias locais no que diz respeito à  atração de visitantes 
para a região.

Ter consciencia de que  foram colocadas expectativas demasiado elevadas quanto ao turismo e ao 
desenvolvimento sustentável.

A forma como nasceu o PAVC ainda é muito marcante para a população da região

Deve ser revisto e promulgado o Decreto Regulamentar que cria o Parque como Parque Arqueológico

O Museu não tem acesso direto pelo Rio Douro.

Ao fim de quase duas décadas o modelo de visitação e guardaria necessitam de um novo plano de ação e 
dimamização

Falta um modelo dimânico para a animação cultural do Museu 

Falta um plano de Marketing de divulgação e promoção
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Figura 18 – Proposta para o Modelo de Liderança  

 

Fonte: Elaboração Própria 
 

 

As áreas estratégicas/funcionais que se consideram serem fundamentais para o funcionamento 

do PAVC Museu do Coa (pois é nelas que se concretiza a missão desta organização) são 

apresentadas na figura 19. 

 

Figura 19 – Áreas estratégicas/Funcionais 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Dentro destas áreas estratégicas existem algumas que precisam de uma reflexão e intervenção 

rápida para melhorar a prestação do serviço público como se indica no quadro 19. 

Quadro 19 - Áreas de sensibilidade 

O Leader deve: reconhecer as necessidades  e mobilizar os funcionários para a mudança, alterando 
o "código genético"  existente;

desenvolver o capital humano promovendo a formaçao e adaptação a novas 
funcionalidades, criando uma cultura de inovação, alinhando as competências com 
a estratégia a seguir e criando um clima ( acima de tudo) de confiança;

exercer a coordenação com mestria e uma avaliação correta;

definir uma estratégia que enquadre várias iniciativas e ter sempre uma visão 
unificadora;

ser e dar o exemplo, adotando novos métodos de trabalho, delegar poderes e 
partilhar sempre a informação; 

persistir e mobilizar apoios  financeiros para tornar a organização autosuficiente.

Visitação: PAVC e 
Museu

Guardaria

Investigação/Conserva
ção vs Preservação Gestão do Território

Museologia

Serviços Educativos Marketing

Loja

Manutenção
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Área estratégicas Justificação 
 

Visitas ao PAVC O modelo atual necessita de ser revisto. Há com certeza outras 
formas de organizar as visitas sem pôr em causa a preservação do 
património. 
Devem ser tomadas medidas na melhoria de condições de trabalho 
dos Guias. Os caminhos que se percorrem e a insalubridade são 
uma “armadilha” para o aparecimento de doenças profissionais 
graves. Neste sentido acreditamos que os caminhos podem ser 
melhorados tal como aconteceu com o caminho para o núcleo da 
Canada do Inferno.  
Uma campanha de divulgação sobre as condições extremas das 
visitas que se fazem durante o verão pode levar a uma melhor 
distribuição dos turistas pelas restantes estações do ano. 
Sabendo que cada vez mais há uma forte tendência para o turismo 
sénior, pensamos que estas medidas também vão afetar 
positivamente estes visitantes. 
A frota de viaturas deve ser substituída e deve ser avaliada a 
hipótese de outras formas de transporte. 
 

Guardaria É necessário mas muito dispendiosa. Logo é necessário um novo 
conceito de guardaria, inovador e ativo. 
A função de guardaria poderia ser alargada à manutenção e e à 
natureza. Assim a pessoa que executa as funções de guardaria 
poderia participar com a equipa de conservação e manutenção. 
Desta forma receberia formação essencial na área da conservação 
(ex.: limpeza e monitorização das rochas). Na manutenção seria 
responsável pela apresentação do local. Deveria ser definida uma 
calendarização das tarefas a executar por toda a equipa de 
guardaria. Desta forma ficaria resolvida a área de manutenção do 
PAVC. 
Relativamente à natureza os guardas teriam também esta função: a 
vigilância da envolvente natural do PAVC. A função de guardaria 
passaria a ter uma nova forma de contratação em parceria com as 
autarquias e as Associações de Caça e Pesca.  
Com esta medida combatiam-se também os incêndios que 
ocorrem nesta zona. 
 

Serviços Educativos Precisa de mais dinamismo e coordenação. Deve ser mais ativo 
com programas que ajudem as famílias que visitam também o 
Museu do Coa. 
Deve acrescentar atividades que envolvam a parte exterior do 
Museu (ex.: simulação de caça, actividades domésticas da pré 
história, entre outras). Para isso também é necessário medidas no 
sentido de criar esse espaço exteriormente. 
 

Museologia Deve existir uma programação cultural forte, mais dinâmica e 
inovadora, capaz de atrair mais público para o Museu (ex.: 
desfiles de moda; ceias temáticas com visita nocturna ao Museu, 
festas de aniversários para as camadas mais jovens com 
actividades lúdicas ligadas à arqueologia experimental). 
 

Loja Falta uma maior autonomia financeira para se adquirirem novos 
produtos mais acessíveis aos diferentes públicos. 
 

Fonte: Elaboração Própria 
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Algumas destas áreas podem ser concessionadas, por concurso, durante um período que pode ir 

de dois a três anos (de acordo com os procedimentos da AP).  

Neste momento só o restaurante do Museu está concessionado de acordo com concurso público 

em que este segue rigorosamente as indicativas propostas. A AP não tem qualquer custo com o 

seu funcionamento e ainda recebe uma “renda”. De acordo com informação sobre o 

financiamento do Museu, áreas como a bilheteira e a Loja não poderiam ser concessionadas 

devido ao regulamento. Decorrido o tempo por lei não existirão impeditivos legais para uma 

nova gestão de concessão dos equipamentos do Museu do Coa. 

Desta forma,  as visitas ao PAVC, os serviços educativos e a loja seriam áreas que se poderiam 

concessionar por concurso público. No entanto, é necessário primeiro relançar o património do 

Vale do Coa, fazer as mudanças que são necessárias (cf. Figura 22), para que haver ver 

resultados na mudança. Só depois se deve lançar esta ideia para a concretização. No estado atual 

será muito difícil fazer qualquer concurso com resultados positivos. 

Seria também importante para a área de investigação pensar numa parceria com a Associação 

Portuguesa de Arqueólogos (por exemplo), bem como parcerias com Universidades nacionais e 

internacionais. Poder-se-ia ganhar numa maior atividade na investigação do território do PAVC. 

A guardaria e manutenção exterior, nos sítios de visita, poderia ser feita em parceria com a 

autarquia local e até mesmo associações ligadas à natureza, como os clubes de Caça e Pesca. Tal 

parceria ajudaria a resolver a vigilância das áreas de interesse para a caça58. 

Relativamente ao financiamento do PAVC e Museu do Coa, deve ser da responsabilidade da 

Administração Central, dando a autonomia financeira permitida por lei e personalidade jurídica 

ao PAVC para que se possa relançar o património do Vale do Coa para o novo ciclo de gestão. 

O Orçamento do PAVC e Museu do Coa deveria ser participado, (em parceria horizontal), entre 

diferentes Ministérios devido aos interesses que se colocam no território do PAVC: 

 

Figura 20- Organismos do Estado 

Elaboração Própria 

                                                            
58 A Escola Secundária de Foz Coa tem, no seu programa de cursos profissionais, uma área que está ligada a funções na área da 
cinegética. Seria uma forma de captar mão de obra e promoção nas áreas de interesse para a região. 

• através da Secretaria de Estado da Cultura
Para o  Património Arqueológico

•através do Ministério do Desenvolvimento Regional
Para o Desenvolvimento Regional

• através doMinistério da Economia e do Emprego
Para o Turismo

• através do Ministério da Agricultura do Mar e do Ordenamento do Território
Para o Ordenamento do Território
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O PAVC e Museu do Coa devem continuar tutelados pelo Estado e mantendo a designação Coa 

Parque (cf. figura 21). 

 

 

Figura 21 – Financiamento da “Coa Parque” Interministerial 

 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

 

Outras fontes de financiamento passam pelo mecenato, a gestão das receitas próprias e pela 

criação de um grupo de trabalho entre os diferentes organismos locais (públicos e privados) e a 

Direção da” Coa Parque”. Aqui entra a Territórios do Coa que está precisamente nessa posição 

e com uma coordenação técnica da Agência para o Desenvolvimento Regional. Através da 

Territórios do Coa disponibilizar-se-iam os apoios financeiros, através dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento59, para um conjunto de projetos que teriam em vista ações 

estruturantes, centradas em objetivos prioritários, como se pode ver no gráfico 22. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
59 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional; Fundo Social Europeu; Fundo de Coesão 

Coa ParqueSecretaria de Estado da 
Cultura

Ministério do 
Desenvolvimento Regional

Ministério da Economia e 
do Emprego

Ministério da Agricultura, do 
Mar e do Ordenamento do 

Território
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Figura 22 – Medidas Estruturantes 

 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

No quadro 20, apresenta-se uma síntese desta proposta de modelo. Este modelo coloca a 

hipótese de protocolos e concessões com as autarquias pertencentes à AMVC, com a Territórios 

do Coa, com empresas, com a sociedade civil criando uma rede colaborativa em prol da 

valorização do património do Vale do Coa e de toda a RVC. 

 

 

 

 

 

 

Novo modelo de visita ao território do PAVC (deve ter em consideração os interesses, embora de forma 
controlada, das empresas privadas);

Novo modelo de Guardaria nos locais de visita; 

Abertura de novos núcleos de arte junto ao Museu do Coa, com visita pedestre;

Criação deum espaço, no extrior do Museu, para as atividades lúdicas ligadas à arqueologia experimental;

Exploração fluvial do Rio Coa a partir da Canada do Inferno (por ex.: com utilizaçao de pequenas embarcações, 
simples e seguras, as "Barcas" como as que se usavam para atravessar o Rio Côa - ver Anexo N);

Exploração dos terrenos (por privados) pertencentes ao PAVC (através da Lei nº62/2012, de 10 de dezembro e o 
Decreto-Lei nº21/2014 de 11 de fevereiro);

Colaboração com o projeto "Rewilding Europe" (www.rewildingeurope.com) trazendo a biodiversidade de volta às 
terras abandonadas.

Valorização para novas funcionalidades do Centro de receção de Castelo Melhor;

Implementação de um acesso direto, através do Rio Douro, ao Museu do Coa;

Introdução de mediadas específicas para visitantes portadores de deficiência ( por ex.: fichas em Brail dentro do 
Museu e nos sítios de visita ao PAVC).
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Quadro 20 – Apresentação de Modelo de Gestão 

 
Modelo de Governação com uma Gestão Horizontal   

Pretende-se colocar em comum os recursos de mais organismos, quer públicos, quer privados para 
a gestão da coisa pública (gestão integradora). 
 

Carateristicas do 
modelo 

Organização tutelada pelo Estado, com autonomia financeira e jurídica permitida 
por lei; 
Deve ter: 
- uma coordenação interministerial através de uma comissão de acompanhamento; 
- uma coordenação técnica através da Agência para o Desenvolvimento e Coesão 
(Agência, I.P.). 
Deve ter um Diretor (concurso público) com as seguintes competências: 
 - deve implementar uma cultura organizacional de colaboração e cooperação 
entre o Estado, os funcionários e os diferentes parceiros que entrarem no processo 
de gestão.  
- deve gerir e dar abertura a: parcerias de gestão com as autarquias da AMVC, 
realização de protocolos de colaboração com as associações locais, empresas e 
sociedade civil, interessados no desenvolvimento sustentável local e regional; e 
ainda promover concessões aos interessados na exploração de áreas funcionais do 
PAVC e Museu do Coa criando uma rede participativa e dinâmica. 
- reunirá trimestralmente com a Comissão Interministerial e a Agência IP para 
revisão dos processos e se conseguir orientações e consensos na gestão dos 
projectos futuros. Estão, também, presentes responsáveis nomeados pela AMVC, 
um responsável da autarquia local, os consórcios e um representante dos 
funcionários. 
O Diretor deve ter autonomia para decidir, tendo em atenção a disciplina e 
parcimónia. 
 

Tipo de parcerias Público- privado e público- público no que diz respeito a projetos ligados à gestão 
do território e da investigação. 
Parcerias com as autarquias, associações locais e mesmo com a Territórios do 
Coa no que diz respeito à vigilância e manutenção do território. 
Concessão por concurso público de áreas funcionais do PAVC e Museu do Coa. 
 

Funcionalidade 
das parcerias 
 

Procura-se a eficiência e a eficácia. “Fazer mais com menos” 

Vantagens Permite um maior envolvimento e contributo das pessoas e das instituições, 
acrescentando valor económico sustentável quer através do Estado, das Agências 
de Desenvolvimento Regional, da autarquia local, dos empresários e até mesmo 
da sociedade civil. 
A aprendizagem é uma constante neste modelo.  
 

Fraquezas Fraco tecido empresarial marcado por pequenas empresas, incapazes de desafios à 
inovação e participação em parcerias; 
Fraca oferta turística e a que existe tem taxas de ocupação sazonal que 
compromete o quadro de investimentos que se pretende; 
Predominância de trabalhadores não qualificados e dificuldade em manter ou 
mesmo atrair RH qualificados; 
Devido à conjuntura, há uma forte restrição financeira, quer para novos 
investimentos quer para a manutenção das instalações do PAVC e do Museu do 
Coa. 
Necessidade de monitorizar a ação dos novos agentes que operarem no território 
mas que é essencial para proteger o património do Vale do Coa. 
Evolução demográfica que tende para o envelhecimento e consequentemente para 
uma baixa taxa de natalidade. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Neste modelo o organograma seria o seguinte: 

 

Figura 23 – Organograma da “Coa Parque” 

 

 
 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Numa primeira linha de ação estaria a Direção e as entidades responsáveis pelo financiamento e 

orientação dos processo e projectos a implementar. Na segunda linha de ação estão as equipas 

que estarão no terreno, a executar os projetos e em contacto com o público e a população. De 

notar que os parceiros devem ter abertura para cogerir as áreas que podem ser concessionadas. 

Parceiros: Autarquia local, 
ANVC, Territórios do 

Coa, empresas privadas, 
Associações e Sociedade 

Civil
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Planeamento, Gestão do 

Território e 
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Reservas: Visitas ao 
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Loja

Serviços Educativos

Guardaria e Manutenção
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A grande diferença entre o modelo que se apresenta e o que existe actualmente, está na 

existência da entidade que é a Fundação. Esta, pelo facto de ter tido problemas relativos à sua 

avaliação e extinção deixou uma imagem negativa perante o público nacional e com poucas 

possibilidades financeiras para relançar o PAVC e Museu do Coa num novo ciclo de 

desenvolvimento sustentável, quer interno quer para a RVC. Por isso, a preocupação aqui 

expressa em estudar novas hipóteses de gestão organizacional que servem os interesses do 

PAVC e Museu do Coa bem como das populações locais. 

Mantendo-se o modelo actual, ficam expressas algumas medidas estruturantes que podem ser 

incrementadas, como as que são proposta no gráfico 21, para um novo e sério arranque para o 

PAVC e Museu do Coa e para a valorização do património da RVC no quadro de 

desenvolvimento estratégico de 2014-2020. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fenómeno da globalização e o alargamento europeu levou as sociedades a enfrentar desafios e 

a valorizar recursos que até então eram ignorados. Despoletaram-se processos de identidade e 

individualidade cultural que colocaram os recursos patrimoniais em destaque.  

A reflexão desenvolvida permitiu o aprofundamento de conceitos que se consideraram 

pertinentes para a investigação realizada tais como o património cultural e arqueológico, 

planeamento e ordenamento do território, territórios de baixa densidade, turismo cultural e 

desenvolvimento sustentável.  

Constata-se que aumentou o interesse político nas questões do património quanto à sua 

conservação e utilização nas sociedades contemporâneas. Trata-se uma herança do passado com 

um valor atribuído que é relativo e intemporal. Desta forma tem crescido o interesse pelo 

património havendo cada vez mais pessoas a viajarem para lugares onde o património é único, 

tal como acontece com o Vale do Coa. O interesse aumenta se esse património for classificado 

pela UNESCO.  

É através do turismo cultural que as regiões de baixa densidade procuram desenvolver-se. No 

entanto, este desenvolvimento sustentável deve ter como preocupação fundamental uma gestão 

equitativa dos seus recursos de modo a assegurar a satisfação das necessidades da sociedade 

actual sem comprometer a capacidade para as gerações futuras. Assim, é importante manter e 

preservar não só o património como toda a sua envolvente. 

Nas últimas décadas houve uma transformação nos modelos de gestão do Estado muito marcada 

pelas restrições orçamentais que são impostas e pelas regras da EU. Tais restrições vão obrigar a 

decidir por uma maior centralização ou descentralização política e administrativa e 

consequentemente a necessidade das instituições procurarem novas formas de financiamento. 

As críticas à dimensão e despesa do Estado levou os diferentes governos dos países ocidentais a 

procurarem soluções. Portugal também se vê obrigado a essa procura de soluções. No entanto, 

esteve-se durante muito tempo adormecido. A AP esteve durante décadas sobre a alçada de uma 

ditadura que controlava uma espécie de “aparelhagem administrativa”. Após a revolução de 

Abril muita coisa começou a mudar no país, nomeadamente para a administração portuguesa. 

Neste processo de mudança deparou-se com um entrave grande pois muitas pessoas que 

trabalhavam na AP eram pessoas com as habilitações básicas e pouco preparadas, por 

comparação com o nível de outros países da UE. Nos anos 90, e já com a entrada de Portugal na 

UE vem dar-se a grande “revolução científica” e o despertar de consciências adormecidas. O 

“Caso do Coa” é bem exemplo disso.  
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Num Estado democrático e de direito subsiste a ideia de que é o Estado quem deve assegurar as 

necessidades básicas das pessoas, como a saúde a educação e a cultura. No entanto, é necessário 

que a sociedade (no seu todo) assuma as suas responsabilidades. Para isso as novas formas de 

organização e gestão como as parcerias com as pessoas, associações, empresas privadas de 

serviços é muito importante. A descentralização é dar às pessoas e às autarquias locais mais 

poder de decisão sobre o seu território. O problema é que em regiões deprimidas e com falta de 

quadros técnicos capazes, o desenvolvimento sustentável fica comprometido com a inércia 

existente. É necessário apostar-se no ensino com novas regras, com o novo olhar para o seu 

território e criar a ideia de que o trabalho vem também da nossa capacidade de realização e não 

ser o Estado e as organizações a resolver o futuro do trabalho ou a falta dele.  

O Modelo de Governação surge, então, como um modelo que encaixa dentro da nossa 

perspetiva pois este  é “uma abordagem que requer uma perspetiva das questões da governação 

e da gestão integradas, numa lógica sistémica de forma a promover toda a capacidade do 

sector público para a mudança enquanto mantém os valores centrais do público e do serviço 

público" (Araújo, 2007:12 ).  

O Estado deve continuar a cumprir com a sua obrigação para que o património possa ser 

usufruído por todos, mas a sua participação deve ser como integrador de dinâmicas  e não 

apenas como financiador.  

Os destinos turísticos fazem-se trabalhando ferramentas como a criatividade e a imaginação. As 

gentes locais, melhor do que ninguém, conhecem o seu território. É preciso prepará-las para 

essa realidade criando políticas de sensibilização para que sejam elas a valorizar e dar a 

conhecer o seu património. São eles os principais informadores. 

É preciso, pois, envolver todos os parceiros que gerem esta oferta para que seja estimulada a 

procura. 

Desde o início que foi colocada uma expectativa demasiado elevada na possibilidade do 

património do Vale do Coa como se único motor do desenvolvimento regional e local. Esse 

facto tem condicionado todas as políticas para a região dificultando a emancipação de toda a 

RVC. A forma como é desvendada a descoberta da arte rupestre do Vale do Coa é também uma 

questão não resolvida. O facto de o PAVC não existir perante a Lei, reflecte bem esta questão. 

Verifica-se alguma inércia em resolver problemas estruturantes dando a sensação de que o 

“fantasma” da barragem está ainda presente nas pessoas, nos políticos e demais decisores. 

Relativamente ao modelo de visitação e de guardaria do PAVC foi um modelo inovador mas 

acabou por se revelar demasiado dispendioso para a AP. É nesse sentido que deve ser 

encontrado um novo plano de visitação e guardaria e proceder-se à mudança da cultura 
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organizacional existente. Este processo mexe com as pessoas que trabalham para a Fundação e 

elas devem ser ouvidas nas tomadas de decisão. 

Quanto à arquitetura do Museu do Coa, que tem sido merecedora de vários prémios, tem-se 

revelado uma estrutura dispendiosa a nível de manutenção energética. Embora fosse um 

problema conhecido durante o processo de concurso e conceção, nada foi feito para o 

minimizar. Atualmente são tomadas medidas de minimização de gastos de energia mantendo 

desligado o sistema de iluminação do Museu no período de menos procura. No lugar onde o 

Museu está implantado deveria ser estudada a hipótese (minimizando o impacto visual) 

implementar um sistema de energia solar (ou outro) de forma a tornar menos dispendiosa a 

manutenção do Museu. Deveriam ser consultadas empresas na área, interessadas em promover 

os seus produtos através do Museu do Coa, conseguindo-se uma instalação a custo zero (ou 

mínima) caso essa hipótese fosse viável a nível de impacto ambiental. 

O modelo que aqui se apresenta não é mais que o resultado de uma reflexão sobre a temática em 

análise sendo parte integrante deste projecto.  

Estas quase duas décadas de experiência e amadurecimento são com certeza razões para 

acreditar que se pode fazer diferente com mais eficiência e mais eficácia. 

Por último, pelo que foi perceptível quanto à gestão financeira da Fundação, nota-se a 

preocupação com um comportamento “acertivo”: procura-se controlar o lado da despesa de 

acordo com os cortes impostos pelo atual Governo. Por outro lado, este facto é limitador de um 

maior investimento na resolução dos problemas latentes que existem. 

A reflexão sobre o que se passa em outros países e a redução das despesas na AP portuguesa, 

fazem com que a administração do PAVC e do Museu do Coa passe se empenhe numa gestão 

em rede com parceiros (públicos e privados) interessados em manter viva a arte rupestre dos 

nossos antepassados. 

O tema não se esgota aqui. As mudanças estão em curso; falta saber se o que está a ser feito, ou 

o que se pretende fazer, vai dar respostas às expectativas de todos os que acreditam que o Vale 

do Coa continua a ser a uma das grandes atratividades da região. 
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ANEXO A - Missão do Património Mundial da UNESCO 

 
• Encorajar os países a assinar a Convenção de 1972 e garantir a protecção do 
respectivo património natural e cultural; 
• Encorajar os Estados-membros da Convenção a nomear locais dentro do seu território 
nacional para serem incluídos na Lista do Património Mundial; 
• Encorajar os Estados-membros a implantar sistemas de informação sobre o estado de 
conservação dos locais classificados como Património Mundial; 
• Ajudar os Estados-membros a salvaguardar os locais classificados como Património 
Mundial, prestando assistência técnica e formação profissional; 
• Fornecer assistência de emergência nos locais classificados como Património 
Mundial, prestando assistência técnica e formação profissional; 
• Apoiar os Estados-membros nas actividades de consciencialização pública para a 
conservação do Património Mundial; 
• Encorajar a participação da população local na preservação do seu património cultural 
e natural; 
• Encorajar a cooperação internacional na conservação do património cultural e natural. 

 

Fonte: http://www.icm.gov.mo/exhibition/tc/nhintroP.asp 
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Anexo B – A pasta da cultura na organização dos governos constitucionais 

Governo 
 

Primeiro Ministro e Partido 
Político 

Pasta da Cultura 

II Mário Soares 
coligação PS e CDS 

Associado ao Ministério da Educação 
(Sottomayor Cardia) 

III Alfredo Nobre da Costa 
iniciativa Presidencial 

Associado ao Ministério da Educação 
(Loyd Braga) 

IV Carlos Mota Pinto 
iniciativa Presidencial 

Secretaria de Estado da Cultura 
(David Mourão Ferreira) 

V Maria de Lurdes Pintassilgo 
iniciativa Presidencial 

Associado com a Ciência 
(Sedas Nunes) 

VI Francisco Sá Carneiro 
Aliança Democrática-

coligação pré eleitoral entre 
PSD, CDS e PPM- 

eleições intercalares 

Secretaria de Estado da Cultura 

VII Francisco Pinto Balsemão 
Aliança Democrática –PSD, 

CDS, PPM 

Secretaria de estado da Cultura 
(António Braz Teixeira) 

VIII Francisco Pinto Balsemão 
Aliança Democrática-PSD, 

CDS, PPM 

Ministério da Cultura 
(Francisco Lucas Pires) 

IX Mário Soares 
PS e PSD-coligação pós 

eleitoral 

Ministério da Cultura 
(Coimbra Martins) 

X Aníbal Cavaco Silva 
PDS sem maioria parlamentar 

Agregado à Educação 
(João de Deus Pinheiro) 

XI Aníbal Cavaco Silva 
PSD 

Secretaria de Estado da Cultura 
Pedro Santana Lopes 

XII 
(1992 – Início da 

construção da 
Barragem de Foz 

Coa) 

 
Aníbal Cavaco Silva 

PSD 

 
Subsecretário de Estado da Cultura 

Manuel Frexes 

XIII 
(Início do PAVC) 

António Guterres 
PS sem maioria parlamentar 

Ministério da Cultura 
(Manuel Maria Carrilho) 

XIV António Guterres 
PS sem maioria parlamentar 

Ministério da Cultura 
(Manuel Maria Carrilho; José Sasporte; 

Augusto Santos Silva) 
XV José Manuel Durão Barroso 

PSD e CDS-coligação pós 
eleitoral 

Ministério da Cultura 
(Pedro Roseta) 

XVI Pedro Santana Lopes 
PSD e CDS 

Ministério da Cultura 
(Maria João Bustorff Silva) 

XVII José Sócrates 
PS 

Ministério da Cultura 
(Isabel Pires de Lima) 

XVIII 
(Inauguração do 
Museu do Coa) 

José Sócrates 
PS sem maioria parlamentar 

Ministério da Cultura 
(Gabriela Canavilhas, José António 

Pinto Ribeiro) 
XIX Pedro Passos Coelho 

PSD, CDS-coligação pós 
eleitoral 

Secretaria de Estado 
(Jorge Barreto Xavier) 

Fonte: Elaboração Própria 
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ANEXO C - Cartas e Convenções Internacionais sobre o Património 

2012 - Republicação com a tradução para português da Convenção para a Protecção do do 

Património Cultural Subaquático - UNESCO 

2010 - Orientações Técnicas para Aplicação do Património Mundial 

2009 - Carta de Bruxelas 

2009 - Declaração de Viena 

2005 - Convenção de Faro - Conselho da Europa 

2002 – Declaração de Budapeste sobre o Património Mundial – UNESCO 

2001 - Convenção para a Protecção do Património Cultural Subaquático - UNESCO 

2000 – Carta de Cracóvia sobre os Princípios para a Conservação e o Restauro do Património 

Construído – Conferência Internacional sobre Conservação 

1999 – Carta sobre o Património Construído Vernáculo – ICOMOS 

1999 - Carta Internacional sobre o Turismo Cultural - ICOMOS 

1997 - Convenção Europeia Para a Protecção do Património Arqueológico (Revista) - Convenção 

de Malta 

1995 – Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana Integrada – 1º Encontro Luso-Brasileiro de 

Reabilitação Urbana 

1994 – Carta de Villa Vigoni sobre a Protecção dos Bens Culturais da Igreja - Secretariado da 

Conferência Episcopal Alemã e Comissão Pontifícia para os Bens Culturais da Igreja  

1992 – Convenção Europeia para a Protecção do Património Arqueológico (revista) – Conselho da 

Europa 

1991 – Recomendação nº R (91) 13 sobre a Protecção do Património Arquitectónico do Século XX 

– Conselho da Europa 

1990 – Carta Internacional sobre a Protecção e a Gestão do Património Arqueológico – ICOMOS 

1987 – Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas – ICOMOS 

1985 - Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitectónico da Europa, Granada - 

Conselho da Europa  

1981 - Carta de Florença sobre a Salvaguarda de Jardins Históricos – ICOMOS 

1976 - Recomendação sobre a Salvaguarda dos Conjuntos Históricos e da sua Função na Vida 

Contemporânea – UNESCO 

1975 - Carta Europeia do Património Arquitectónico - Conselho da Europa 

1972 - Convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural – UNESCO 

1964 - Carta de Veneza - II Congresso Internacional de Arquitectos e Técnicos de Monumentos 

Históricos/ICOMOS 

1931 - Carta de Atenas - Escritório Internacional dos Museus/Sociedade das Nações 

Fonte: www.igespar.pt/pt/account/legislacao/ 
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ANEXO D – Programas de Desenvolvimento no Território do Coa (1996-2013) 

PROCOA 
Programa de Desenvolvimento Integrado do 

Vale do Coa 
1996-1999 

AIBTCOA 
Ação Integrada de Base Territorial – 

Turismo e Património do Vale do Coa 
2000-2006 

 

PROVERE 
Programa de Desenvolvimento Integrado 

dos Recursos Endógenos 
EEC 

Estratégias de Eficiência Coletiva 
2007-2013 

Território abrangido: 
9 municípios 
Região Centro: Almeida, Figueira de 
Castelo rodrigo, Mêda, Pinhel, Sabugal 
Região do Norte: Freixo de Espada-à-
Cinta, Torre de Moncorvo e Vila Nova de 
Foz Coa 

Território abrangido:  
10 municípios 
Região Centro: Almeida, Figueira de 
Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel, Sabugal, 
Trancoso 
Região Norte: Freixo de Espada-à-Cinta, 
Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz 
Coa 

Território abrangido:  
10 municípios 
Região Centro: Almeida, Figueira de 
Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel, Sabugal, 
Trancoso 
Região Norte: Freixo de Espada-à-Cinta, 
Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz 
Coa 

Atores envolvidos 
Câmaras Municipais 
Juntas de freguesia 
Agencias de Desenvolvimento Regional 
Administração Central 

Atores envolvidos 
Câmaras Municipais 
Agências de Desenvolvimento Regional  
Administração Central 
Agentes privados 

Atores envolvidos 
Câmaras Municipais 
Agências de Desenvolvimento Regional  
Associações de Desenvolvimento Local 
Associações Empresariais 
Administração Central 
Agentes privados 

Objetivos e áreas de intervenção 
 valorização dos núcleos urbanos e centros 
de dinamização local; 
 dinamização das iniciativas e actividades 
sócio económicas 
 recuperação dos centros rurais 
 promoção da actividade turística 
 potenciação da agricultura e da produção 
agro-alimentar 
 criação do PAVC 

Objetivos e áreas de intervenção 
Valorização dos recursos deste território, 
com intervenção em: 
 ambiente 
 apoio ao desenvolvimento regional 
 cultura 
 recreio e lazer 
 integração social 
 património histórico/cultural 
 revitalização urbana 
 transportes 
 turismo 
 

Objetivos e áreas de intervenção 
 Dinamização do PAVC e do Museu do 
Coa 
 redefinição e implementação do Modelo 
de Negócio do PAVC 
 criação e desenvolvimento comercial de 
rotas turísticas (Touring Cultura d 
Paisagístico) – Rotas Temáticas e 
percursos Pedestres do Vale do Coa 
 Criação e implementação da ADMTVC 
– Agência de Desenvolvimento e 
Marketing Territorial do Vale do Côa 
 Programa de Marketing-Promoção, 
Comunicação e Animação 
 programa de Desenvolvimento de 
Competências – Empresariais e 
Profissionais 
 Malha de Empreendimentos Turísticos 
do Vale do Coa 

Balanço Positivo 
Ao nível da conceção  
 intervenção assente na identidade e 
singularidade de um território 
 Intevenção com diferentes dimensões 
(cultural, social e ambiental) e implicando a 
articulação entre investimento da 
Administração central, da Administração 
Local e de outros atores 
 território de referência definido 
independentemente das fronteiras 
administrativas: intervenção transversal a 
duas NUTII 
Ao nível da realização 
 Cumprimento da realização pela 
Administração Local 

Balanço Positivo 
Ao nível da conceção 
 inclusão de agentes privados entre os 
atores envolvidos 
extenção dos investimentos à 
qualificação de recursos humanos, em 
articulação com os restantes investimentos 
Ao nível da realização 
 cumprimento dos investimentos 
programados pela maoir parte dos 
promotores 

 

Balanço Negativo 
Ao nível da conceção 
 Ausência de agentes económicos e de 
investimento privado 
Ao nível da realização 
 Insuficiência dos investimentos 
realizados pela Administração Central, 
nomeadamente do domínio das 
acessibilidades 

Balanço Negativo 
Ao nível da realização 
 exiguidade dos investimentos realizados 
pelos agentes privados 
 falta de sinergias entre o PAVC e a 
valorização dos restantes ativos do 
território 
 atraso na construção do museu 
 atraso na construção de grandes vias de 
comunicação (fora do âmbito da AIBT) 

 

Fonte: Adaptado (Marques, 2008 ; www.maiscentro.qren.pt) 
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ANEXO E – Redes no Território do Coa 

 

Nas palavras da Arqueóloga Alexandra Lima60 (2011): “Olhando pois a realidade de uma 

perspectiva dita bottom-up, diria que as condições estão criadas para que uma efectiva 

estratégia colectiva possa ser real: eficiente, em rede e clara para todos, enquanto estratégia 

partilhada.” 

 Quadro E 1 - Redes no Território do Coa  

 Território do Coa: trabalhos realizados 
 
 
 Desde a criação do PAVC que temos o reconhecimento da carreira de Arqueólogo na AP. 
 
 
 A arte do Coa vê, rapidamente, a sua classificação como Património da Humanidade: 2 de dezembro de 
1998, sendo cada vez mais conhecida e reconhecida internacionalmente. 

 
 O núcleo de gravuras de Siega Verde (Salamanca – Espanha), é classificado em 2010 como Património da 
Humanidade enquanto extensão do Côa, alicerçando a aliança entre o PAVC e Museu do Coa com a Junta de 
Castela e Leão. 
 
 PAVC e Museu do Coa têm parcerias com Associações Locais como a ACDR (Associação Cultural 
Desportiva e Recreativa) de Freixo de Numão; ACDR do Pocinho; Luzlinar do Feital (Trancoso); ASTA 
(Associação Sócio Terapêutica) de Almeida. Tem também parcerias com as quintas da região: Quinta do 
Chão D’Ordem; Quinta Duorum, Quinta das Tulhas, Quinta da Canameira, Quinta da Ervamoira. É a 
arqueologia em parceria com a cultura, o enoturismo, a biologia e outras pessoas ligadas às artes, por um 
turismo de qualidade. 
 
 A ACÔA (Associação dos Amigos do Parque e Museu do Coa) tem desenvolvido um projecto, Arquivo de 
Memória, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do PROVERE do Vale do Coa. Este 
projecto pretende ser a base de criação de um Clube UNESCO no Vale do Côa, com a chancela da Comissão 
Nacional da UNESCO, em torno da uma ideia inter geracional e do património cultural. 

 
 O Vale do Côa e Siega Verde estão instalados num território que abrange os Parques Naturais do Douro 
Internacional, as Arribas do Douro e a Faia Frava (ATN - Associação Transumância e Natureza, entidade 
gestora da reserva natural privada existente na margem direita do Côa) e que constituem um território 
classificado e importante para a conservação da natureza. 

 
 O património edificado como as vilas medievais fortificadas e algumas delas, objecto de intervenções de 
valorização no âmbito do projecto das Aldeias Históricas. 
 
Fonte Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

                                                            
60
 Arqueóloga , INCB ( DGACN-PNDI)-entre 1997 e 2000, como colaboradora do PAVC; entre 2000 e 2003 , no Centro Nacional 

de Arte Rupestre, sediado em Foz Coa e foi Diretora do PAVC no período de 2004 a 2010; in Revista Coavisão Nº13, pág 13 
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Anexo F - Cronologia das descobertas  

Data Acontecimentos 
20/ 11 / 91 Nelson Rebanda identifica a primeira rocha com gravuras Paleolíticas 

(Canada do Inferno rocha ) 
13 / 4 / 92 Descoberta de 2 duas rochas com gravuras filiformes (Vale de Moinhos) 
Abril/ 92 Inicio dos trabalhos de construção da barragem 
Jan/ 03 Inicio dos trabalhos de prospecção na zona das pedreiras do Fumo 
Fev/ 93 Descoberta do abrigo da Ribeirinha (Almendra) com pinturas 

Pós-Paleolíticas 
Fev/ 93 Descoberta do povoado do Bronze final (Almendra) 
Fev/ 93 Início da construção da ensecadeira do Coa 
13/4/93 Descoberta de 2 rochas com arte paleolítica e Idade do ferro 

(Meijapão e Canada do Amendoal) 
28/09/93 Baixamento do nível da água do Côa para construção da ensecadeira da 

barragem 
29/09/93 Descoberta de 20 rochas gravadas na Canada do Inferno submersa e 4 no 

Rêgo da Vide (gravuras Modernas e do Paleolítico Superior) 
9/10/93 Descoberta das rochas 13 e 15 da Canada do Inferno 
Abr/94 Inicio das obras da futura pedreira da barragem do Côa (Almendra) 
Out/ 94 Abaixamento das águas do Côa com reconhecimento de mais rochas com 

gravuras 4 painéis na Canada do Inferno. 
Nov/94 Primeiras notícias na Imprensa sobre o Coa 

(Jornal de Notícias, RTP 1 e Jornal Publico) 
Nov/94 Convite de Nelson Rebanda aos Arqueológos Mário Varela Gomes, 

António Martinho e Mila Simões 
12/11/94 Descoberta de duas rochas com gravuras Paleolíticas no Vale de Figueira 

(João Félix e Manuel Almeida) 
13/11/94 Descoberta de duas rochas na Ribeira de Piscos arte rupestre Paleolítica 

Rocha1 e rocha 2 (João Félix e Manuel Almeida) 
18/01/95 Descoberta dos Abrigos da Faia (rocha5,6 e 7) 

(João Félix e Manuel Almeida) 
20/01/95 Informação de populares de Castelo Melhor do local da Penascosa com arte 

rupestre (4 rochas ) 
5/02/95 Descoberta do sítio arqueológico com arte rupestre (vale de José Esteves) 

com 10 rochas 
16/02/94 Descoberta de 5 rochas na Quinta da Barca 

(elementos do PAC João Félix e Manuel Almeida) 
21/02/95 Descoberta de gravuras da Idade do Ferro e Paleolíticas no Vale de 

Cabrões e Alto da Bulha 
2/06/95 Descoberta do conjunto de arte rupestre da Vermelhosa (J.F e M.A) 

Fonte: Equipa do Pojeto Arqueológico do Côa (PAC): Nelson Rebanda (Arqueólogo); João Felix (Assistente de Arqueólogo); 
Manuel Almeida (Assistente de Arqueólogo) 
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ANEXO G – Inventário dos sítios com Arte Rupestre 

 

 
Fonte: Mário Reis, Arqueólogo da Fundação Coa Parque. (2014) 

 



  Parque Arqueológico do Vale do Coa e Museu do Coa: Proposta de um novo Modelo de Gestão 

 

106 
 

ANEXO H - Lista de sítios arqueológicos da Zona Especial de Proteção do Vale do Coa 

Nº  Sítio 
001 Quinta da Barca 
002 Cardina 
002 Cardina II 
003 Quinta de Ervamoira (I e II) 

004 
Quinta da Barca - Cabeços (I) / 
Gravuras (II) 

005 Quinta das Olgas 
006 Fariseu 
007 Monte das Donas 
008 Colmeal 
009 Praia da Penascosa 
027 Quinta da Cascalheira 
028 Folhal 
032 Curva da Ferradura 
033 Quebradas 
034 Quinta da Granja 
036 Tambores I e II (Castelo Velho) 
037 Gamboa 
038 Foz da Ribeirinha 
039 Quinta do Vale do Meão (I e II) 
041 Calábria (Caliábria) 
042 Leda 
043 Vale de Mateus e Gamoal 
044 Gamoal 
045 Achado Isolado 
046 Olival da Ribeirinha 
047 Penascosa Sul 
048 Alto do Fariseu 
049 Hortatortas I e II 
050 Tapada da Penascosa 
051 Furada 
052 Fumo 
053 Abrigo do Vale de Janas 
061 Quinta da Barca Sul 
062 Lapas 
064 Achado Isolado 
064 Achado Isolado 
065 S. Gabriel 
065 S. Gabriel (Marco Geodésico) 
066 Olga Grande 1 
067 Olga Grande 3 
068 Tapada do Padre 
069 Jardim I 
070 Jardim II 
071 Quebradas II 
075 Seixo 1º I 
076 Seixo 1º II 
077 Tapada do Parreira 
078 Salgueiro 
079 Capa da Raia 
084 Olga Grande 4 
085 Quinta da Torrinha 
086 Olga Grande 6 
087 Olga Grande 7 
088 Olga Grande 8 
089 Olga Grande 9 
090 Olga Grande 10 
094 Quinta do Curral Velho 
097 Olga Grande 5 
099 Cabeço da Quinta da Torrinha 
100 Olival da Quinta da Torrinha 
101 Casal 

 

102 Santa Bárbara I 
103 Santa Bárbara II 
104 Quinta das Casas 
105 Olga Grande 2 
106 Tourão da Ramila 
109 Olga Grande 13 
110 Olga Grande 14 
111 Devesa I 
112 Olga Grande 16 
114 Olga Grande 17 
115 Devesa II 
116 Devesa III 
117 Barrocas do Farto 
119 Olga Grande 15 
121 Olga Grande 18 
122 Olga Grande 19 
125 Quinta de S. Lourenço 
128 Lameira Longa 
129 Laboreira 
158 Curral da Pedra 
159 Castelo Velho de Santa Comba 
161 Canada do Inferno 
162 Penascosa 

163 
Ribeira de Piscos/Quinta dos 
Poios 

163 
Ribeira de Piscos/Quinta dos 
Poios 

164 Rego da Vide 
165 Ribeirinha 
166 Broeira 
167 Fonte Frieira (Quinta das Tulhas) 
168 Meijapão 
169 Vale de Namorados 
170 Quinta da Barca 
171 Quinta do Fariseu 
172 Vale da Figueira/Teixugo 
173 Vale de Moinhos 
175 Alto da Bulha 
176 Canada da Moreira 
177 Canada do Arrobão 
178 Foz do Côa 
180 Vale de Cabrões 
182 Vale de José Esteves 
183 Vale de Videiro 
184 Vale do Forno 
185 Vermelhosa 
186 Vale da Casa 
187 Canada do Amendoal 

188 
Quinta de Santa Maria da 
Ervamoira 

191 Cabeço Meão 
192 Sepulturas da Quinta da Barca 
193 Castelos 
194 Calçada da Ribeirinha 
195 Casinhas ou Ramila 
196 Sepultura da Quinta dos Areais 
197 Prado Grande 
199 Quinta da Alagoa 
200 Quadros 
201 Perdigueiros 
202 Monte 
203 Tapada da Lameira 
204 Calçada das Chãs 

 

205 Calçada do Pombal da Serra 
207 Calçada de Vale Chainho 
208 Calçada dos Tambores 
210 Calçada dos Abrolhas 
211 Calçada do Côa 
212 Calçada da Vermelhosa ? 
213 Calçada de Almendra 
214 Crelgo 
216 Quinta das Morvalhas 
217 Achado Isolado 
218 Canada do Armazém 
219 Moinhos de Cima 
219 Moinhos de Cima 
219 Moinhos de Cima 
220 Castelo de Castelo Melhor 
221 Azinhate/ N. S. do Amparo 
223 Reguengo/Nossa Senhora da Veiga
224 Cerro do Pereira 
225 Monte Meão I 
226 Currais da Mó 
227 Alto do Castelo ou Tapadão 
228 Senhora do Campo 
229 Olival dos Telhões 
230 Calçada da Penascosa 
231 Quinta do Andrade 
232 Castelo de Muxagata 
233 Prado 
234 Quinta dos Piscos 
235 Quinta das Olgas 
236 Monte Meão II 
237 Rua dos Namorados 
238 Bulha 
239 Ara de Foz Côa 
240 Monte Meão III 
241 Paço 
242 Castelo de Foz Côa 
243 Monte Meão IV 
244 Quintas 
248 Monte Meão V 
249 Monte Meão VI 
249 Monte Meão VI 
250 Monte Meão VII 
252 Quinta das Casas II 
256 Ribeira das Cortes 

 

 

Fonte: Luís Luís, Arqueólogo da Fundação Coa Parque 
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ANEXO I - Visitantes no PAVC, Museu e outros - 1996 a 2013 

 

Quadro I 1 – Visitantes no Vale do Coa 

 
Fonte: Fundação Coa Parque (2014) 

 

Quadro I 2 - Serviços Educativos no PAVC e Museu do Coa 

 
Fonte: Fundação Coa Parque 2014 

 

 Quadro I 3 - Outras atividades culturais no PAVC e Museu do Coa 

 
Fonte: Fundação Coa Parque 2014 

Nota: Só a partir de 2010 é que há uma contagem diferenciada destas actividades. Antes os valores estão 

contabilizados sem esta diferenciação, por isso não estão referidos nestas duas últimas tabelas e sim na 

primeira. 

                                 Visitantes no Vale do Côa 

1996* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 �� ��� 2011 2012 2013 Total 

PAVC 7762 20400 18072 18348 18339 16036 14764 14020 12885 12083 12547 13533 12179 10362 6448 6707 5754 5924 226163

Museu 20065 31228 23036 20271 94600

Atividades 
Culturais e 
Educativas 

1277 11567 5079 4815 5354 3630 2877 1062 35661

Operadores 
Privados 

591 151 265 349 118 748 777 2429 4260 4832 3203 1701 19424

TOTAL 7762 20400 18072 18348 18339 16036 15355 14171 13150 12432 13942 25848 18035 17606 36127 46397 34870 28958 375848

* Abertura do Parque Arqueológico do Vale do Côa a 10 de agosto
** Inauguração do Museu do Côa a 30 julho

Ano

1679

1636

2280

5595

Apresentações 
Culturais e 
Educativas  

Oficina Arq. 
Experimental 

0 190

"Côa na 
Páscoa"

77

56

0

21 0 190

0

0 00

0

Total  

Total 1246 51

"Côa na Escola" 
"Verão no 

Côa" 
Outras 
oficinas

Outros 
Atividades 
pedagógic

as  

0

2012 1139 864 15 51

4016 15

2011 1520 116 0

2010 1357 266 0
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ANEXO J – Rendimento e Gastos do exercício de 2013 da Fundação Coa Parque 

 

Quadro J 1 – Rendimentos e Ganhos 

  2013 2012 

Rendimentos e Ganhos Valor (€) 
Peso 
(%) 

Valor (€) 
Peso 
(%) 

Vendas e serviços 
prestados 

147.629,63 11,30% 158.818,87 9,12%

Subsídios, doações e 
legados à exploração 

712.428,50 54,52% 1.269.074,89 72,85%

Outros rendimentos e 
ganhos 

446.642,68 34,18% 314.104,45 18,03%

Total de Rendimentos 1.306.700,81 100,00% 1.741.998,21 100,00%
Fonte: Relatório de Contas 2013 da Fundação Coa Parque 

 

 

 

Quadro J 2 -  Gastos e Perdas 

  2013 2012 

Gastos e perdas Valor (€) 
Peso 
(%) 

Valor (€) 
Peso 
(%) 

Custo das mercadorias 
vendidas e das matérias 
consumidas 

35.044,53 2,29% 17.349,76 1,10%

Fornecimentos e serviços 
externos 

464.991,28 30,42% 560.919,86 35,54%

Gastos com pessoal 717.349,82 46,94% 700.565,25 44,38%
Outros gastos e perdas 11.238,29 0,74% 2.090,33 0,13%
Gastos de depreciação e 
de amortização 

296.370,39 19,39% 293.807,10 18,61%

Juros e gastos similares 
suportados 

3.358,07 0,22% 3.674,08 0,23%

Total de Gastos 1.528.352,38 100,00% 1.578.406,38 100,00%
Fonte: Relatório de Contas 2013 da Fundação Coa Parque 
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ANEXO K – Planta do Museu do Coa 

Piso 1  

 

Piso 0  

 

Piso -1 

 

Fonte: Fundação Coa Parque 
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ANEXO L - Breve carterização demográfica e económica na área do PAVC 

Embora tenha sido criada a AMVC, optámos por caracterizar os concelhos de área de influência do 

PAVC por ser a realidade mais próxima ao PAVC e Museu do Coa. No entanto sabe-se que os restantes 

concelhos não diferem muito das regiões que a seguir apresentamos.  

Esta breve análise serve para se perceber as tendências da população na área do PAVC. Na tabela L1 

podemos verificar a evolução da população ao logo de quatro décadas. 

Desde 1981 que a população tem vindo a decrescer de forma acentuada nos três concelhos. Por isso se 

tem falado tanto na desertificação e nas regiões de baixa densidade. Sem dúvida que os números que se 

apresentam caracterizam bem esta noção.  

 

Quadro L 1 – População Residente 

 
Concelho 
  

População Residente 

1981 1991 2001 2011 

Foz Coa 11.251 8.885 8.394 7.312 

FCR 9.140 8.105 7.158 6.260 

Pinhel 14.328 12.963 10.954 9.627 

Fonte: INE 

Nota: O caso de Meda não aparecer tem a ver com o facto de a área abrangente deste concelho ser meramente territorial vão se 

verificando nenhum núcleo populacional 

 

O padrão de habilitações literárias revela um baixo nível médio de escolaridade sendo este um dos 

factores que marca negativamente a região, podendo mesmo comprometer a sua competitividade e 

explicando também as dificuldades que os concelhos têm em se afirmar no domínio económico. A falta 

de quadros técnico superiores também provoca a falta de inovação no tecido empresarial. Em Foz Coa só 

10% tem estudos superiores, enquanto que, nos outros concelhos, não passam dos 9%. 

 

Quadro L 2 – Nível de escolaridade  

 
Censos 
2011 

Sem 
Nível de 
Ensino 

Ensino 
Pré 
Escolar 

Ensino Básico  
Ensino 
Secundário 

 
Ensino Pós 
Secundário 

 
Ensino 
Superior 

 
Total 

1ºCiclo 2ºCiclo 3ºCiclo 

VNFC 829 120 3.191 648 840 947 53 684 7.312 
FCR 758 86 2.665 626 794 747 38 546 6.260 
Pinhel 1.104 155 4.155 794 1.379 1.143 61 836 9.627 
Fonte: INE – Censos 2011 

 

Os índices de envelhecimento são acentuados como podemos ver no gráfico L1 o que leva 

também a uma escassez de jovens, e na capacidade de renovação do capital humano, agravando 

a situação dos mais jovens em conseguir emprego que lhes permita fixar na região, obrigando a 

sair para regiões com maior dinamismo económico 
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Gráfico L 1 – Índice de Envelhecimento 

 
Fonte: INE -Censos 2011 

 

Relativamente à distribuição da população por sector de actividade verifica-se que é o sector terciário que 

tem maiores valores sendo maior no concelho de Pinhel, visto que também tem maior densidade 

populacional, já o sector primário embora baixo em todos os concelhos em Foz Coa os valores são os 

mais altos. O concelho de Pinhel também apresenta os valores mais elevados no sector secundário 

enquanto que o sector primário é o mais baixo.  

Relativamente a estes concelhos sabe-se que a agricultura, a construção, a indústria transformadora (área 

alimentar) e o comércio são actividades mais destacadas para gerar emprego. 

 

Gráfico L 2 – População empregada por setor de atividade 

 
Fonte: INE – Censos 2011 

 

Se compararmos os concelhos com o referencial nacional os níveis per capita são relativamente baixos 

(70% do nível médio nacional), podendo ser explicado por uma produtividade relativamente baixa e, 

embora em menor grau, pela baixa taxa de utilização dos recursos humanos. 
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ANEXO M – Mapa localização dos concelhos da Associação de Municípios do Vale do Coa 

 

 

 

Fonte: em Augusto Mateus & Associados (2007) 
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ANEXO N – Projeto para o barco de recreio no Rio Coa  

O barco que se apresenta, é o barco típico de pesca no Rio Douro. As alterações são a adaptação 

de bancos na zona lateral e inferior do barco. O barco deve estar munido de coletes de 

segurança. O objectivo é a realização de viagens no Rio Coa. 

 

Percurso: Canada do Inferno, Ribeira de Piscos e Quinta da Ervamoira (este percurso já foi 

testado e com grande sucesso por parte do público). 

 

Figura N 1 - Barco 

Foto: Jaime António 
Designer: Ana Lopes  

 

 

Para a viabilização financeira deste projecto seria oportuno fazer-se um estudo de mercado, 

aplicar um questionário de opinião junto dos visitantes do PAVC e Museu do Coa e nos postos 

de informação turística. 

 

 

 

 

 

Motor 

Bancos  
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1326  Diário da República, 1.ª série � N.º 47 � 8 de Março de 2011 

 MINISTÉRIO DA CULTURA

Decreto-Lei n.º 35/2011
de 8 de Março

A descoberta em 1994 das gravuras rupestres do Vale do 
Côa permitiu identificar o maior conjunto de arte paleolítica 
ao ar livre conhecido, projectando a nível mundial o nome 
de uma região com um vasto património natural e cultural.

O subsequente estudo e a preservação dos vários núcleos 
de gravuras rupestres detectados, rapidamente, conduziu à 
sua classificação em 1997 como monumentos nacionais e 
ao seu reconhecimento, logo, em 1998, como Património 
da Humanidade. Criaram -se, assim, naturais expectati-
vas para a promoção da região que a criação em 1996 do 
Parque Arqueológico de Vale do Côa (PAVC) já havia 
desencadeado.

A abertura do Museu do Côa, decorrida mais de uma 
década, vem finalmente completar o conjunto de equipa-
mentos e infra -estruturas originalmente concebidos para 
assegurar a protecção, divulgação e fruição deste impor-
tante património, encerrando um ciclo de investimentos a 
que o Estado Português originalmente se obrigou.

O Parque Arqueológico e o Museu do Côa inserem -se 
numa vasta área ambiental de características únicas no 
território nacional, que permitem a particular convergência 
de três factores de desenvolvimento sustentado, indissoci-
áveis, no quadro das políticas europeias do século XXI � a 
cultura, o turismo e o ambiente.

Fomentar a revitalização dos recursos intrínsecos, impul-
sionar as actividades que respeitem as especificidades de 
uma região e que promovam a sua imagem, valorizando 
o património natural, os recursos hídricos e favorecendo 
simultaneamente o envolvimento e a participação local 
são os objectivos a alcançar.

A necessidade de imprimir uma forte dinâmica ao con-
junto Museu e Parque do Côa implica a existência de um 
relacionamento estreito com agentes locais, regionais, 
nacionais, e até internacionais, de diferentes sectores da 
sociedade portuguesa � económicos, culturais e institucio-
nais � sem que se percam os objectivos correspondentes à 
necessidade de salvaguarda de um património classificado 
e à necessidade do cumprimento de serviço público. Impõe-
-se, também, a prazo, que a exploração do equipamento 
assegure um elevado nível de auto -sustentabilidade e que 
o modelo organizacional do Museu e do PAVC adoptado 
responda às necessidades de uma gestão dotada de autono-
mia e de capacidade de decisão concertada com a defesa do 
interesse público, que permita responder atempadamente 
às exigências que se vão colocar.

Nesse sentido, é criada a Côa Parque � Fundação para a 
Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa, com o objectivo 
de gerir de forma integrada o património arqueológico, 
paisagístico e cultural que lhe está afecto. Trata -se de uma 
fundação pública, com regime de direito privado, dado que 
o acto da sua criação é um decreto -lei e que prossegue de 
modo necessário e imediato tarefas de interesse público, 
atribuindo a Administração a esta entidade a competência 
para proceder à gestão do património em questão, existindo 
uma inteira subordinação dos fins e das actividades da Fun-
dação à definição do interesse público que é efectuada pelos 
fundadores. Reforça -se a natureza pública desta Fundação 
pelo facto de a mesma prosseguir os fins e atribuições do 
extinto PAVC, um serviço público integrado na orgânica 
do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico, I. P. São fundadores iniciais da Fundação o 
IGESPAR, I. P., a Entidade Regional de Turismo do Douro, 
a Administração da Região Hidrográfica do Norte, I. P. 
(ARH do Norte, I. P.), o município de Vila Nova de Foz 
Côa e a Associação de Municípios do Vale do Côa. O pre-
sente decreto -lei prevê a possibilidade de existirem novos 
fundadores que também contribuirão com uma verba para 
as despesas de funcionamento da Fundação.

Foram ouvidos a Entidade Regional de Turismo do 
Douro, o município de Vila Nova de Foz Côa e a Asso-
ciação de Municípios do Vale do Côa.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Instituição e fundadores

1 � É instituída a Côa Parque � Fundação para a Sal-
vaguarda e Valorização do Vale do Côa, adiante designada 
por Fundação Côa Parque ou Fundação, à qual é atribuída 
personalidade jurídica.

2 � São fundadores iniciais da Fundação:
a) O Instituto de Gestão do Património Arquitectónico 

e Arqueológico, I. P. (IGESPAR, I. P.);
b) A Entidade Regional de Turismo do Douro;
c) A Administração da Região Hidrográfica do Norte, I. P. 

(ARH do Norte, I. P.);
d) O município de Vila Nova de Foz Côa;
e) A Associação de Municípios do Vale do Côa.

Artigo 2.º
Natureza e regime

1 � A Fundação é uma fundação pública com regime 
de direito privado, constituída por tempo indeterminado.

2 � A Fundação rege -se pelo disposto no presente 
decreto -lei, pelos respectivos Estatutos, constantes do 
anexo I ao presente decreto -lei, do qual faz parte integrante, 
e pela demais legislação que lhe seja aplicável.

3 � A Fundação rege -se pelo direito privado, nomeada-
mente no que respeita à sua gestão financeira, patrimonial 
e de pessoal.

4 � A Fundação goza do regime reconhecido às pessoas 
colectivas públicas, nomeadamente, no que respeita às 
isenções, aos benefícios fiscais e às candidaturas a fundos 
públicos nacionais ou comunitários.

5 � Os donativos concedidos à Fundação beneficiam 
do regime de benefícios fiscais nos termos da lei.

Artigo 3.º
Sede

A Fundação tem a sede no Museu do Côa, em Vila 
Nova de Foz Côa.

Artigo 4.º
Fins

1 � A Fundação tem como fins principais a salvaguarda, 
conservação, investigação, divulgação e valorização da arte 
rupestre e demais património arqueológico, paisagístico e 
cultural abrangido pela área prevista nos anexos II e III ao 
presente decreto -lei, do qual fazem parte integrante.

2 � A Fundação tem, ainda, como fins o desenvolvi-
mento de acções em matéria de valorização, exploração 


