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Capítulo 17 
TURISMO E SEGURANÇA NOS RECURSOS 

PATRIMONIAIS: MUSEUS 
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Mónica Cardoso 

 

  
INTRODUÇÃO: TURISMO E RISCOS NATURAIS 
ASSOCIADOS AOS RECURSOS PATRIMONIAIS 
 
 

Atualmente os turistas encontram-se mais preocupados com 
as condições de segurança que os destinos oferecem, por isso, a 
segurança de determinado destino turístico passou a ser requisito 
fundamental de uma viagem e o que mais contribui para a 
atratividade da imagem do destino (Mansfeld, 2006). Esta questão 
da segurança consta da estratégia dos destinos turísticos, orientada 
pela Organização Mundial de Turismo (OMT), que a considera vital, 
tanto no plano de desenvolvimento turístico, como na qualidade da 
experiência turística (OMT, 1997). A segurança é um fator decisivo na 
escolha de um destino turístico, essencial para a qualidade e 
competitividade dos destinos (OMT, 2004). 

Independentemente das caraterísticas do destino, o fator 
segurança passou a desempenhar um papel decisivo no momento da 
tomada de decisão da escolha de um destino turístico. Seja para 
visitar os recursos patrimoniais onde se integra os museus, seja para 
desfrutar de atividades turísticas de lazer. López (2003, p. 32), refere 
que o campo da segurança, encontra-se alicerçado em cinco grandes 
pilares da indústria turística: os serviços públicos, o lazer, o 
alojamento, o transporte, a distribuição. Neste sentido, tudo o que 
seja considerado riscos associados à segurança dos turistas são 
avaliados na maioria dos destinos, uma vez que podem conduzir a 
uma diminuição da atividade turística (Cavlek, 2006).  

Para evitar a diminuição da procura dos destinos turísticos, a 
OMT tem trabalhado com os vários países membros, com o objetivo 
de melhorar as condições de segurança dos destinos. De entre as 
condições de preocupação para com a segurança dos turistas, 
encontram-se os riscos naturais, imprevisíveis, e que têm afetado o 
turismo em muitas partes do mundo de diferentes maneiras. Os 
incidentes de segurança relacionados com o fenómeno natural (tais 
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como, sismos, furacões, tsunamis, incêndios, entre outros), e apesar 
de atualmente existirem formas de prever esses acontecimentos, a 
sua magnitude e efeitos são de todo impossíveis de controlar. 

Desde sempre os riscos naturais, nas suas diferentes 
tipologias, constituíram um condicionante ao quotidiano das 
populações humanas (Quadro 1). Os riscos naturais encontram-se 
associados à ocorrência de uma condição natural ou fenómeno, que 
constitui ameaça ou perigo num espaço e tempo definidos 
(Alcántara-Ayala, 2002), podendo comprometer os seres humanos e 
o seu ambiente. No friso cronológico histórico da sociedade humana, 
a procura de ambientes seguros é uma persecução constante. 

Em termos de segurança, os riscos naturais são os mais 
inesperados, logo os mais receados pela sociedade e, por prossecução 
pela indústria turística. 
 

Quadro 1. Riscos. Tipologias. 
Riscos Naturais Riscos Antrópicos Riscos Mistos 

*A origem do fenómeno é 
natural. 
 
*Geofísicos, Hidrológicos, 
Geomorfológicos, Climático-
Meteorológicos. 

*A origem do fenómeno é a 
ação humana, intencional 
ou não. 
 
*Tecnológicos, Sociais e 
Biológicos. 

*A origem do fenómeno é 
uma combinação de causas de 
origem natural e antrópica. 
 

Exemplos: sismos, 
movimentos de massa em 

vertentes, erosão do litoral, 
cheias e inundações. 

 

Exemplos: cheias e 
inundações por ruptura de 

barragens, acidentes no 
transporte de mercadorias 

perigosas, emergências 
radiológicas. 

 

Exemplos: incêndios 
florestais, contaminação de 
cursos de água e aquíferos, 
degradação e contaminação 

dos solos, erosão hídrica, 
desertificação. 

Fonte: adaptado de Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC, 2018). 

 
As atividades turísticas podem ser afetadas por desastres, 

sejam eles naturais (sismos, furacões, tsunamis) ou humanos 
(terrorismo, crime, violência, guerras). A ocorrência destes desastres 
prejudica um destino turístico a nível da sua imagem, atratividade e 
estabilidade, comprometendo toda a indústria turística (Tarlow & 
Gui, 2002). Para demonstrar o impacto das catástrofes no sistema 
turístico, a World Meteorological Organization (WMO/OMT, 2008) 
desenvolveu uma ―cartilha‖ relacionada com desastres naturais, 
dirigida às entidades envolvidas no turismo, incidindo 
principalmente sobre os danos materiais e humanos e como forma de 
prevenir e minimizar as consequências dos mesmos. 

Os riscos naturais envolvem dois tipos de atuação: 1) atuação 
de prevenção (pré-ocorrência do incidente), visando a aplicação de 
medidas que procuram evitar ou reduzir a ocorrência de acidentes 
que causem prejuízos pessoais e materiais. Esta atuação encontra-se 
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estreitamente ligada ao ordenamento do território. 2) a atuação de 
resposta (pós-ocorrência do incidente), visando a aplicação de um 
conjunto de programas e atividades que minimizem os efeitos do 
risco que tenha atingido uma população, propriedades ou ambiente 
(Fonseca, 2010).  

No âmbito da avaliação e prevenção de riscos na sua relação 
com o turismo, as medidas do Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT) incentivam como linhas 
prioritárias a prevenção de catástrofes naturais, sugerida na ―Medida 
1.7. Prevenir riscos e adaptar o território às alterações climáticas‖ 
(PNPOT, Agenda para o Território, 2018, p. 141). 

A gestão preventiva de riscos naturais, associada à salvaguarda 
do património cultural e atividade turística constituem as prioridades 
no programa das políticas do PNPOT (2018). Para uma melhor 
perspetiva de concretização da estratégia do PNPOT para Portugal no 
horizonte máximo de 2025, sintetizam-se os objetivos relacionados 
com a articulação da segurança dos recursos patrimoniais para fins 
turísticos (Quadro 2). Focado no conhecimento de fenómenos e 
riscos naturais, o PNPOT evidencia a prevenção e minimização dos 
possíveis efeitos, através da informação, educação e sensibilização 
dos turistas, visitantes e residentes. 

 
Quadro 2. Segurança dos recursos patrimoniais. Síntese. 

Ações prioritárias no programa das políticas do PNPOT PNPOT 
(2018) 

Ações de salvaguarda do património urbanístico e arquitetónico e a promoção da 
excelência da arquitetura pública e qualificação da sua localização e envolvente 
urbanística de modo a contribuir para a acessibilidade e o reconhecimento coletivo 
dos serviços de interesse geral e de uma identidade cultural. 

p. 36 

Assegurar a conservação e integridade do património arquitetónico e 
urbanístico. 

p. 37 

Valorizar o património e as práticas culturais, criativas e artísticas. p. 40 
Promover as relações de proximidade entre as comunidades locais, valorizando o seu 
envolvimento na conservação do património natural e sociocultural das Áreas 
Protegidas e as atividades e saberes tradicionais e autênticos de Portugal. 

p. 42  

Poderá ser desenvolvida também uma estratégia para reforço da atratividade 
residencial, através nomeadamente de uma política de habitação que crie bolsas de 
habitação para arrendamento para jovens, garantindo habitação a baixo custo a 
partir da valorização de habitações devolutas e da reabilitação de património 
degradado ou abandonado, envolvendo municípios e proprietários. 
Valorizar os produtos locais, a paisagem, o património e a cultura dos 
territórios rurais numa lógica de projeção, geração de riqueza e diversificação 
inteligente. 

p. 43  

A reabilitação é, atualmente, um tema incontornável, quer se fale de conservação 
do edificado, eficiência material, qualificação ambiental, desenvolvimento 
sustentável, ordenamento do território, preservação do património ou coesão 
socio-territorial.  

p. 44  

Promover os conhecimentos e as técnicas tradicionais associados à 
construção e manutenção do património construído, visando assegurar a sua 

p. 56  



365 
 

 

salvaguarda e transmissão às gerações futuras. 
Fomento da relação entre as comunidades/cidadãos e o seu património e 
a criação de iniciativas sociais, culturais, artísticas e económicas inovadoras. 
Valorização do património mundial da UNESCO, promovendo-se a 
salvaguarda dos valores culturais, patrimoniais culturais e 
paisagísticos/culturais. 

p. 57  

Assegurar a preservação e a valorização económica sustentável do 
património cultural e natural e da identidade local, enquanto ativo 
estratégico, bem como a compatibilização desta atividade com a permanência da 
comunidade local. 

p. 70  

Valorizar o Território e as comunidades, envolvendo a conservação e o usufruto 
do património histórico-cultural e identitário, bem como o património 
natural, a autenticidade e a vivência das comunidades locais, a economia do mar 
e a qualidade urbana das cidades e regiões.  
Preservação e valorização económica sustentável do património natural 
e cultural e da identidade local, enquanto ativo estratégico para o 
desenvolvimento dos territórios, com destaque para as regiões rurais. 

p. 71 

É vital promover uma estratégia para a prevenção e mitigação dos riscos 
múltiplos, decorrentes de situações de desastre, efeitos das alterações 
climáticas ou degradação contínua e lenta do património, articulando-se 
com a Estratégia Nacional para a Proteção Civil Preventiva e os planos de 
gestão de emergência.  
A valorização sustentável do património cultural, tanto material quanto 
imaterial, tem um papel fundamental na reabilitação e revitalização dos territórios, 
bem como na dinamização da participação social e do exercício da cidadania. 

p. 72  

Diminuição dos riscos associados ao património histórico-cultural e 
promoção da cultura de prevenção a nível territorial. 

p. 73 

Numa segunda perspetiva, isto passa pelo potenciamento do setor cultural e 
turístico, através da promoção de ativos locais e da preservação do património 
material e imaterial como ativo central de atração e dinamização dos espaços 
urbanos, de estímulo às atividades económicas urbanas e à captação de capital 
nacional/estrangeiro. 

p. 74  

A história de Portugal enquanto país pioneiro da globalização, com um vasto 
património material e imaterial que ao longo dos séculos foi construindo nos cinco 
continentes, constitui um ativo a mobilizar e valorizar em termos de ações para a 
internacionalização, pois é um recurso e uma ligação intercultural que facilita o 
diálogo e gera empatia para os negócios.  

p. 84 

Promover os conhecimentos e as técnicas tradicionais associados à 
construção e manutenção do património construído. 

p. 119 

Preservação e valorização económica sustentável do património natural 
e cultural e da identidade local, enquanto ativo estratégico para o 
desenvolvimento dos territórios, com destaque para as regiões rurais. 
Valorização económica das águas interiores enquanto ativo turístico estratégico, 
fator de desenvolvimento económico, social e ambiental da comunidade local e 
diminuição da sazonalidade. 

p. 143  

Reforço de práticas artísticas enraizadas nas especificidades locais e nas 
memórias dos seus diferentes segmentos populacionais. 
Aumento do diálogo profícuo entre as artes e a educação, a ação social e a 
economia, estimulando a inclusão social de segmentos populacionais mais 
vulneráveis. 
Fomento da relação entre as comunidades/cidadãos e o seu património e 
a criação de iniciativas sociais, culturais, artísticas e económicas inovadoras.  

p. 151 

Enriquecimento da cadeia de valor do turismo, numa lógica de articulação p. 158  
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intersectorial. 
Reforço da qualificação e da competitividade turística do país e das regiões. 
Atração de turistas e residentes temporários, diversificando os segmentos da 
oferta turística e gerando maior valor acrescentado. 
Diminuição dos riscos associados ao património histórico-cultural e 
promoção da cultura de prevenção a nível territorial. 
Diminuição do número de edifícios públicos devolutos e rentabilização dos ativos 
territoriais. 
Preservação e capitalização dos produtos locais e do património material e 
imaterial. 

p. 170  

Qualificação da paisagem urbana e periurbana pelo aproveitamento e/ou 
reconversão dos espaços abandonados e desqualificados. 
Reabilitação do património cultural e arquitetónico em espaço urbano e 
rural. 
Aumento do conhecimento e da cultura paisagística e territorial. 

p. 176 

Promoção de uma cultura da pluralidade, diversidade, multiculturalidade e 
da diferença do ponto de vista da identidade e da memória coletiva. 
Criação de espaços, de sociabilidades e de práticas artísticas enraizadas nas 
especificidades locais e nas memórias dos seus diferentes segmentos 
populacionais. 

p. 178 

Fonte: adaptado do PNPOT (2018). 
 

Na indústria turística, a prevenção dos riscos naturais, 
antrópicos e mistos, e a mitigação dos seus efeitos é uma necessidade 
atualmente reconhecida de forma unânime pelas orientações 
internacionais e comunitárias e que se fundamenta nos princípios 
gerais da prevenção e da integração de políticas públicas com 
incidência territorial (PSPRR-Plano Setorial de Prevenção e Redução 
de Riscos). 

Os riscos naturais enquadrados pela OMT (1999) colocam em 
destaque alguns fatores na sua relação com o turismo (Quadro 3). 
 

Quadro 3. Relação dos riscos naturais com o turismo. 

 
Fonte: OMT, (1999). 

   

 

O turismo é um fenómeno à escala 
mundial e que envolve (quase) todos 

os territórios a nível global. 

 

A atividade turística desenvolve-se 
frequentemente em áreas com 

elevada probabilidade de 
ocorrência de desastres, 

nomeadamente, áreas costeiras, 
junto a rios ou zonas 

montanhosas. 

 
Porque em caso de desastre 
eminente os turistas que não 

falam o idioma local estão 
particularmente vulneráveis, é 

necessário apostar na 
educação/informação nos locais de 

origem. 

 

Em caso de desastre num destino 
turístico, sobretudo afetando os 

turistas, o impacto sobre a 
economia desse destino pode ser 

profundo e duradouro. 
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A segurança no turismo engloba a integridade física, a 
proteção da vida, a saúde, psicológica e económica dos turistas e dos 
agentes envolvidos na prestação de serviços ao turista e aos 
residentes (Grunewald, 2001). Como referido anteriormente, as 
preocupações de segurança são introduzidas na decisão de viajar, 
podendo influenciar a decisão quanto à escolha do destino. Os 
turistas atribuem ao destino turístico, um bom nível de segurança, de 
acordo com dez critérios (Quadro 4). 

 
Quadro 4. Classificação do grau de segurança. Critérios. 

Fonte: adaptado de Grunewald (2001). 

 
Os desastres naturais provocam a destruição de recursos 

patrimoniais (como por exemplo, museus que albergam coleções com 
tipologias únicas e insubstituíveis), acabando por afetar todo um 
conjunto de atividades turísticas importantes para a atratividade de 
turistas nos destinos.  

Os riscos naturais afetam as atividades diretamente associadas 
ao turismo, assim como toda a cadeia de produção e oferta de bens e 
serviços turísticos. É, por isso, fundamental que os operadores e 
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agentes turísticos fiquem cada vez mais capacitados para a prevenção 
e mitigação de riscos de catástrofes e de eventos climáticos extremos, 
por forma a relevarem a importância da atratividade patrimonial e 
turística. 
 
 
GESTÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL E MUSEOLÓGICA 
 
 

A Associação Portuguesa de Segurança (APSEI) apresenta um 
conjunto de medidas obrigatórias de prevenção de incêndios de 
museus e galerias de arte. Em Portugal, as medidas de segurança 
contra incêndio a implementar nestes edifícios são definidas no 
Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 
(Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro). De acordo com este 
diploma, o exterior destes edifícios deve estar equipado com 
hidrantes exteriores (marcos de incêndio) e o seu interior protegido, 
entre outros, com extintores de incêndio, bocas de incêndio do tipo 
carretel, redes húmidas, no caso de edifícios da 3.ª categoria de risco 
ou superior, portas resistentes ao fogo, sistemas automáticos de 
deteção de incêndio e sistemas de controlo de fumo. Os edifícios 
devem ser ainda dotados de sinalização de segurança adequada e de 
iluminação de emergência, sendo que, nos locais onde se encontrem 
armazenadas obras ou peças de manifesto interesse para o 
património histórico e cultural, deve ser assegurada proteção 
adicional através de sistemas automáticos de extinção de incêndio, 
utilizando modos de operação e agentes extintores adequados à 
preservação do referido património (APSEI, 2017). 

A segurança em museus trata da proteção e integridade dos 
bens culturais incorporados nos museus. Por isso, a segurança dos 
objetos patrimoniais é de vital importância para qualquer instituição 
museológica. Estratégias que definam as práticas dos museus sobre 
sistemas de segurança eficazes estão, naturalmente, dependentes das 
condicionantes próprias de cada museu, desde logo a sua vocação, 
abrangência temática e geográfica, recursos disponíveis (materiais e 
humanos) e, os constituintes materiais dos seus acervos e coleções 
(Lopes & Cardoso, 2015). Contudo, a realidade tem demonstrado a 
ocorrência de vários incêndios nos recursos patrimoniais - museus 
em diferentes destinos turísticos (Quadro 5). 
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Quadro 5. Destinos turísticos. Incêndios. Exemplos. 
 

Destino 
Turístico 

Recurso 
Patrimonial: 
museu 

Histórico – incêndio 

 
Nova Delhi, 

Índia 

 
Museu de 
História 
Natural 

Em abril de 2016, todo o acervo do Museu de História 
Natural da Índia, em Nova Delhi, foi destruído por um 
incêndio que começou no sexto andar do prédio. A 
instituição albergava fósseis de dinossauros que datavam de 
mais de 160 milhões de anos, além de filmes sobre temas 
ligados à natureza e animais embalsamados. A causa do 
desastre teria sido o mau-funcionamento do sistema anti-
incêndio do prédio.  

 
Creta, Grécia 

 

 
Museu de 
Guerra de 

Chania 

Em julho de 2018, o prédio que abrigou o Museu de Guerra 
de Chania, em Creta, na Grécia também foi arrasado por 
chamas. Apenas a fachada da edificação de 1870, 
construída pelo arquiteto italiano Macuzo e que abrigou 
tropas do exército italiano durante a Segunda Guerra 
Mundial, resistiu à força do fogo. Não havia exposições no 
momento do incidente, já que o acervo da instituição, que 
inclui livros e fotografias sobre rebeliões na região dos 
Balcãs, havia sido transferido anos antes para Atenas por 
causa de um terremoto que colocou em causa a segurança 
da edificação.  

 
Nápoles, Itália 

 

 
Cidade da 

Ciência 

Em março de 2012, o complexo conhecido como "Cidade 
das Ciências", em Nápoles, no sul da Itália, foi consumido 
por um incêndio. No local, havia um museu interativo de 
ciência, salas de conferência e uma "incubadora" de 
negócios. A instituição é uma das principais atrações 
turísticas da cidade, com 350 mil visitantes por ano e 12 mil 
metros quadrados de área expositiva.  

Nova York, 
Estados Unidos 

Museu de 
Arte Moderna 

Em abril de 1958, foram destruídos no Museu de Arte 
Moderna de Nova York (MoMa) 5,5 metros da série "Lírios 
d'Água" do pintor francês Claude Monet (1840-1926). A 
causa do incêndio teria sido o fato de operários terem 
fumado perto de uma lata de tinta, de serragem e de capas 
para a proteção de quadros, durante obras de restauro. 

Moscou, Rússia Museu 
Histórico de 

Estado 

Em 1998, o Museu Histórico de Estado russo foi atingido 
por chamas. As mais de 4,5 mil peças históricas do acervo 
não foram destruídas, já que o incêndio se concentrou no 
quarto e no quinto andares da edificação, que não 
abrigavam exposições.  

San Diego, 
Califórnia 

Museu 
Aeroespacial 
de San Diego 

Em 1978, a biblioteca e cerca de 40 aeronaves do Museu 
Aeroespacial de San Diego, no estado norte-americano da 
Califórnia, foram destruídos por um incêndio criminoso.  

Nova York, 
Estados Unidos 

 
História 
Natural 

Em dezembro de 2014, o sistema anti chamas do Museu de 
História Natural de Nova York, nos Estados Unidos, foi 
acionado pela presença de fumo no interior do edifício, que 
teve de ser evacuado durante o horário em que estava 
aberto ao público. O museu é o maior do tipo no mundo e 
conta com fósseis e objetos relacionados à vida animal e 
vegetal ao longo da história do planeta. Cerca de quatro mil 
pessoas foram retiradas em duas horas e não houve feridos. 
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Rio de Janeiro Museu 
Nacional do 

Brasil 

Um incêndio de grandes proporções destruiu o arquivo 
histórico do museu, de 200 anos de história do país. Foram 
perdidos duzentos anos de trabalho, pesquisa e 
conhecimento. 

Paris Museu de 
Orsay 

Um princípio de incêndio atingiu o topo do prédio do 
Museu de Orsay, em Paris. O fogo, começou na torre de ar 
condicionado do museu. 

Fonte: Elaboração das autoras. 

 
O trabalho de gestão de segurança específico em museus é 

essencial para garantir a condução de atividades de segurança, que 
todos os recursos humanos do museu devem conhecer, especialmente 
aqueles relacionados à segurança contra roubo, incêndio, inundação, 
vandalismo, entre outros. Os procedimentos de segurança exigem o 
envolvimento de todas as partes interessadas do museu. A segurança 
deve ser garantida por medidas preventivas e protetivas, planeadas e 
implementadas com base num plano de segurança elaborado de 
acordo com os requisitos da instituição patrimonial e com base na 
Lei-Quadro dos Museus Portugueses (Lopes, 2014). 

As preocupações com a diminuição dos riscos no património 
cultural têm sido salientadas por instituições nacionais e 
internacionais, sendo que a redução dos riscos de catástrofes inclui a 
proteção dos recursos patrimoniais que o ―Quadro de Sendai para a 
Redução do Risco de Catástrofes (2015-2030)‖, inclui como desafio 
(Observatório do Risco - OSIRIS). 

A ocorrência de fenómenos naturais com efeitos catastróficos 
nos últimos anos, em destinos turísticos tem contribuído para uma 
mudança de paradigma ao nível do conhecimento sobre os riscos em 
áreas turísticas associados aos recursos patrimoniais e museológicos. 
 
 
ESTUDO DE CASO – MUSEU DE AGUARELA ROQUE 
GAMEIRO (MARG) 
 
METODOLOGIAS 
 
 

Este trabalho procurou perceber a sensibilidade do(s) 
visitante(s) para as questões de segurança patrimonial e museológica. 
Com este objetivo, efetuou-se um estudo de caso de um museu 
inserido na Região do Médio Tejo, o Museu Aguarela Roque Gameiro 
(MARG), localizado em Minde, Concelho de Alcanena, Portugal. 

Pela relevância da história e património, este trabalho em 
termos metodológicos, assenta na observação, na recolha de 
informações e em pesquisas sobre a temática segurança nos recursos 
patrimoniais, focando-se, como já referido no Museu de Aguarela 
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Roque Gameiro (MARG). Foi aplicado um questionário por 
inquérito, com o objetivo de perceber se os visitantes estão despertos 
para as questões de segurança de um museu, quer ao nível de espaço, 
obras, quer ao nível da sua segurança individual. 

Procurou-se ter uma visão ampla e alargada do público-alvo, 
das suas preocupações e sensibilização para as questões do referido 
estudo, no decorrer da visita ao museu. Tentou-se, assim, 
compreender a experiência da visita, através de um método 
qualitativo e, numa pequena abordagem qualitativa, dar a conhecer 
as caraterísticas sensoriais dos visitantes dentro de um museu. 

O questionário por inquérito foi colocado online, tendo sido 
rececionadas 92 respostas. O inquérito esteve ativo no período de um 
mês, entre 12 de outubro a 12 novembro (2018) e os respondentes 
foram muito heterogéneos.  

O inquérito teve como objetivo entender se o museu tem as 
questões de segurança todas salvaguardadas e se o visitante está 
desperto para estas questões, verificando-se também, desta forma, o 
seu grau de conhecimento e interesse sobre a segurança dos recursos 
patrimoniais – Museu de Aguarela Roque Gameiro (MARG). 
 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA – PATRIMONIAL DO 
MUSEU DE AGUARELA ROQUE GAMEIRO 
 
 

O Museu de Aguarela Roque Gameiro é um museu dedicado à 
obra de Alfredo Roque Gameiro, surgindo por iniciativa de familiares 
e conterrâneos admiradores da obra do grande Mestre da aguarela 
portuguesa. Abriu pela primeira vez ao público em novembro de 1970 
e ficou instalado provisoriamente numa parte da moradia que tinha 
servido de residência aos seus pais. Para o efeito, foi adaptada pelo 
arquiteto Martins Barata, mantendo-se esta solução provisória até 
1980. 

Dos esforços conjuntos do Município de Alcanena e do Centro 
de Artes e Ofícios Roque Gameiro foi possível a aquisição da ―Casa 
dos Açores‖ por parte da Câmara Municipal, em 2001, para aí ser 
instalado o Museu de Aguarela Roque Gameiro, inaugurado a 29 de 
julho de 2009, pelo Presidente da Assembleia da República, Dr. 
Jaime Gama. 

Esta casa é um exemplar notável de arquitetura e jardins do 
início do século XX, ligada à família do pintor, que ele próprio ajudou 
a desenhar, provavelmente em colaboração com o seu grande amigo, 
Raul Lino. As transformações introduzidas pelo Arquiteto Martins 
Barata dirigiram-se aos aspetos físicos imediatos de reparação das 
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coberturas e consolidação de aspetos estruturais, assim como a 
supressão de algumas paredes e divisórias.  

Atualmente, o museu apresenta o seu programa museológico, 
numa lógica de rotatividade das obras em exposição permanente, 
oferecendo ciclos expositivos temporários. Compreende ainda um 
espaço dedicado à prática do desenho e da aguarela, assim como um 
centro de documentação. 
 
 
RESULTADOS 
 
 

Nesta análise de estudo, os inquiridos são maioritariamente 
portugueses, sendo que se verifica, na análise, um francês, um 
canadiano e um luso-angolano. Quanto ao género 63% são mulheres 
e 37% homens. No que se refere às idades, verifica-se que a faixa 
etária que mais visita o museu se situa entre os 30 e os 49 anos com 
49% (30-39 com 21,7% e 40-49 com 27,2%), seguida da faixa entre os 
20 e os 29 anos. Verifica-se, no entanto, um leque diversificado nesta 
pequena amostra com 16,3% na faixa etária até 20 anos, 12% entre os 
60 e os 69 anos, seguida a faixa etária dos 50 aos 59 anos e numa 
percentagem pequena, acima de 70 anos. Relativamente à questão 
das habilitações literárias, maioritariamente, são detentores de 
bacharelato/licenciatura com 46,7%, seguido dos visitantes com 
ensino secundário/profissionalizante com 38%. Numa margem mais 
pequena 9,8% são detentores de mestrado/doutoramento e numa 
percentagem reduzida, detentores apenas de ensino básico. Estes 
dados cruzados com a profissão, indicam que maioritariamente, são 
estudantes, seguidos de técnicos administrativos e professores 
reformados ou no ativo. 

Nas questões mais específicas, referente ao conhecimento do 
museu, 77,2%, dos inquiridos já visitaram o museu, enquanto 22,8% 
não visitou, mas manifesta vontade em conhecer. Dos inquiridos, 74 
responderam que já visitaram o museu, sendo que 58,1% visitou 1 a 2 
vezes e 37,8% visitou 3 a 4 vezes. Uma pequena minoria, mas de 
percentagem curiosa, visitou mais de 10 vezes, sendo que a minoria 
de visitantes fê-lo entre 5 a 10 vezes. Pensa-se que nestes grupos 
estão professores que anualmente promovem uma visita ao museu 
com os seus alunos. 

Avançando nas questões específicas do tema segurança, 
verifica-se que os visitantes não se encontram muitos despertos para 
estas questões, no que se refere às regras de segurança afixadas no 
museu. 65,2% referem sim - as regras estão afixadas, no entanto, 
34,8% referem que não sabem, o que indica que o intuito da visita, 
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encontra-se focado no interesse pelo acervo e não, nas questões 
referentes à segurança. 

O mesmo se verifica relativamente ao equipamento básico de 
primeiros socorros e sua identificação. A grande maioria 64,1% 
desconhece o local onde se encontra a sua identificação, enquanto, 
que 34,8% menciona conhecer. No que se refere às saídas de 
emergência 71,7% indica que o museu está sinalizado, enquanto, uma 
percentagem significativa, 27,2% não sabe ou não reparou nesse 
pormenor. Já no que se relaciona à sinalética, os inquiridos 
respondem de forma muito equilibrada referente à existência de 
sinalética de advertência, socorros, obstáculos, perigos e outras, o 
que permite afirmar que o museu encontra-se bem sinalizado. 

Quanto à existência e obrigatoriedade de um plano de 
evacuação, dos visitantes inquiridos 45,7% não sabem da sua 
existência, enquanto 53,3% referem ter conhecimento. Pensa-se que 
este resultado se deve ao conhecimento sobre a existência de um 
plano de evacuação/emergência em qualquer edifício público. Outra 
necessidade inerente a qualquer espaço público é a existência de 
extintores, no entanto mesmo assim, 22,8% não sabe/reparou no 
decorrer da visita se existem, enquanto 76,1% refere que tem 
conhecimento da existência. 

Uma questão mais pormenorizada refere-se à abertura das 
portas de emergência. É óbvio que a sua função será a abertura do 
interior para o exterior, mesmo assim, cerca de 41,3% dos inquiridos 
não sabe, enquanto 57,6% afirma que a abertura se faz para o 
exterior. 

Quanto à proteção das obras existentes, cerca de 64,1% refere 
existir proteção, no entanto uma elevada percentagem 31,5% diz não 
saber e, uma pequena parcela de 4,4% diz não existir essa proteção. 
Compartimentos corta-fogo, maioritariamente, 55,4% dos visitantes 
desconhecem a existência e, cerca de 43,5% afirmam existir, 
sinalizando equipamento de alarme e extinção e paredes resistentes 
ao fogo. 

As respostas na temática da acessibilidade, remete-nos para 
alguma observação mais fundamentada e equilibrada, uma vez que 
54,3% diz ser boa, contrastando com 43,5% que acha razoável. Esta 
questão está diretamente relacionada com as faixas etárias e remete-
nos como se irá perceber para as questões referentes à mobilidade. A 
sinalética volta a ser uma temática para a qual o visitante está atento, 
no entanto 30,4% diz que não sabe. Certo é que maioritáriamente 
69,6% diz existir. 

Quanto à necessidade de obras, a esmagadora maioria 92,3% 
diz não necessitar, sendo que apenas 7,7% refere que sim. Essa 
referência diz respeito às acessibilidades, que remete, uma vez mais 
para as questões de mobilidade reduzida. As acessibilidades ao 
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museu não são as mais favoráveis, existindo alguns degraus que 
condicionam o acesso a quem tenha dificuldades de mobilidade. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 

A sociedade atual é marcada por constantes transformações, 
mas que continua a valorizar o sentido de pertença, memórias e 
tradições. Os museus têm um papel fundamental neste aspecto de 
salvaguarda e divulgação de acervos, com vista à promoção e 
desenvolvimento das comunidades. A segurança é condição essencial 
para que os museus cumpram a sua função de recolha, preservação e 
disponibilização da informação e, para que os visitantes possam 
usufruir dessas iniciativas.  

As medidas de segurança, desde a construção e/ou 
requalificação do edifício, passando pelos equipamentos, localização, 
objetos e visitantes, são determinantes na preservação e proteção 
contra qualquer risco. É fundamental que os museus estabeleçam 
medidas de autoproteção, pois a sua missão de guardar e preservar 
visa a prevenção e adoção de uma cultura de segurança, para se 
manterem os registros da história, que, como se sabe, tem vindo a 
perder ao longo dos anos, pelos mais diversos lapsos de segurança ou 
riscos naturais que têm assolado vários recursos patrimoniais – 
museus. Todos os museus devem possuir um programa de proteção 
do seu património cultural, onde se inclui um Plano de Segurança dos 
museus que seja contínuo. Quanto mais se conhecer sobre a natureza, 
o estado de conservação dos acervos e coleções dos museus e sobre as 
caraterísticas ambientais a que são sujeitos, maior capacidade se terá 
para prever como diferentes ambientes irão interagir com variados 
materiais e maior aptidão se terá para proceder às medidas 
necessárias à sua preservação e segurança.  

O estudo de caso que se apresentou neste trabalho sobre o 
Museu de Aguarela Roque Gameiro deixou claro a fraca perceção dos 
visitantes para esta temática, ainda que não a desconheçam. 
Contudo, o espaço museológico pressupõe salvaguarda, o que, no 
entender do visitante significa segurança.  

A importância reconhecida dos recursos patrimoniais, 
incidindo neste trabalho sobre os museus, evidencia que estes têm 
um valor insubstituível para a sociedade. A sua perda implica 
impactos culturais, económicos, sociais e ambientais em todo o 
sistema turístico. 
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