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Pressupostos

Metas

Eixos estratégicos

linhas de ação

Pressupostos

Atendendo aos bens culturais que o GEAL detém atualmente nas três

vertentes científicas (Arqueologia, Etnologia e Paleontologia), especialmente a

nível da paleontologia, aos que poderá facilmente obter, atenta a riqueza e a

especificidade paleontológica do concelho da Lourinhã, e, ainda, à evolução

positiva que a organização tem demonstrado, é sustentável a ideia de esta

poder dar um salto significatívo no seu desenvolvimento, em termos

qualitativos e quantitativos, no intuito de melhor cumprir os seus objetivos;

Todavia, existem limitações fortes, em particular no que se refere às

instalações, que pela sua exiguidade constituem um evidente fator de

constrangimento;

A existência de uma estrutura interna da organização que mobilize e

rendibilize melhor os seus recursos e a prepare para uma maior abertura ao

exterior e para o desejável desenvolvimento futuro, configura-se como um

importante desafio;

Revela-se, pois, necessário dotar a instituição de condições humanas,

organizativas e físicas, particularmente ao nível dos edifícios, que viabilizem a

sua expansão, nos termos considerados adequados à salvaguarda dos

interesses do GEAL;

Para tanto, importa aproveitar as oportunidades criadas pelos Fundos

Europeus, que podem dar um impulso decisivo ao desenvolvimento do GEAL e

à concretização do sonho antigo de fazer catapultar o Museu da Lourinhã (ML)

para um outro patamar de importância cultural, científica e social.
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l¡- Metas

1.- Promover o desenvolvimento qualitativo e quantitativo do GEAL

história e da evolução da vida no nosso planeta;

expansão;

2- Contribuir para o desenvolvimento cultural, educativo, social e económico da

comunidade

conhecimento;

museológico, escolar, do turismo, autárquico, associativo, empresarial.

lll- Eixos estratégicos

As linhas de ação desenrolam-se em torno de três eixos estratégicos: a estrutura

organizativa do GEAL, a interação com a comunidade e o museu no futuro. Os dois

primeiros são perspetivados numa dimensão temporal que privilegia a ação na

atualidade da organização, na expectativa de a melhorar no presente e, assim, a

preparar para o futuro. O terceiro apela à conceção e execução do projeto futuro que

dê forma e concretização ao novo museu.

lV- linhas de ação

1- Estrutura organizativa

o Revisão do regulamento interno

\,

lnvestigação científica (Arqueologia, Etnologia e Paleontologia)

e Elaboração do regulamento interno de investigação (direitos e
deveres dos investigadores, linhas de investigação, organograma

do departamento, gestão das coleções, projetos de investigação,

inventário, laboratório, reservas, protocolos)

¡ Definição do quadro de pessoal

o Definição de carreiras profissionais

¡ Elaboração do plano anual de formação
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Definição do enquadramento institucional dos voluntários:

formação, direitos e deveres l

I'

o Atualização da base de dados (em especial dos meios de

comunicaçã o por internetl

r Manutenção e conservação das instalações, designadamente do

edifício do antigo tribunal, casinha saloia, páteo, pavilhão de

paleontologia.

o Melhoria das instalações do laboratório em termos de

funcionamento e segurança (ver projeto DiglnScience)

o Limpeza e reorganização das reservas (limpeza das instalações,

organização e reordenamento do espaço, acondicionamento e

reacondicionamento de espécimes, separação de coleções,

identifícação de áreas e materiais)

o Colocação de um corrimão nas escadas da sala de Paleontologia

o SHST- sinalização de diversos pontos, substituição e colocação de

extintores de fogo, plano de segurança

Modernização do sistema informático, designadamente quanto ao

inventário do acervo

Reestruturação da web page do ML

2- lnterações com a comunidade

o Continuação do estudo, preparação e divulgação do material

constitutivo do acervo e ainda não exposto no ML

r Realizaçäo de campanha de prospeção e escavações para

descoberta e recolha de novos materiais

o Desenvolvimento de trabalhos de investigação científica no

domínio da Paleontologia: estudo de fósseis e icnofósseis,

(dinossauros, repteis, pegadas de dinossauros, equinodermes,

ninhos de ovos e embriões), designadamente da Formação da

Lourinhã e do concelho da Lourinhã

o Colaboração em trabalhos de investigação científica no domínio da

Paleontologia- projetos promovidos por instituições

internacionais: projeto PaleoAngola; projeto PalNiassa; projeto

DinoWyoming; projeto Triásico da Gronelândia; projeto

Vertebrados de Taghrout.
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o Desenvolvimento de trabalhos de investigação científica no

domínio da Etnografia: Transportes públicos na Lourinhã;

património cultural imaterial, recolha de arquivo fotográfico,

património histórico e cultural

o Desenvolvimento de trabalhos de investigaçäo científica no

domínio da Arqueologia, designadamente no domínio da gruta da

Feteira

¡ Manutenção e restauro de peças do acervo do ML e de peças

oriundas do exterior
o Construção de réplicas

. Apoio a trabalhos de investigação de estudantes do ensino

superior: teses de mestrado e de doutoramento da FCT-UNL

. Colaboração com as entidades competentes, designadamente com

a CML, em ordem ao estabelecimento de um regime de proteção e

valorização do património natural e cultural do concelho da

Lourinhã

o Manutenção/melhoria das exposições de longa duração:

Arqueologia, Etnografia e Paleontologia, designadamente a nível

do discurso e conteúdos expositivos, da uniformização de cartazes

e legendas, de suportes de exposição

¡ Realizaçäo de exposições de curta duração na área da Etnografia

sobre "A Coleção de chapéus do ML", da Arqueologia sobre" Arte

gravada Pré-Histórica" e da Paleontologia acerca de "Golfinhos e

Zifíideos do Miocénico"

o Programa "Peça do mês"

r Particípação na exposição "A viagem de Darwin"

o lncremento na realização de exposições itinerantes

o Reorganização e atualização do inventário do acervo do ML

o Ações de conservação preventiva (controlo humidade, de

luminosidade, de proteção de raios UV)

¡ Visitas guiadas com áudio-guias ou aplicações para telemóvel e

tablet
o Criação do catálogo do ML

o Melhoramento da apresentação da Loja e da divulgação dos seus

produtos (nomeadamente através da internet, criação do

"presente do mês")

o Preparação do processo de credenciação junto da Rede

Portuguesa de Museus
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. Programas "Às segundas no Museu", "Maleta pedagógica", "Caixa

pedagógica", "Adota um dinossaulo", "O Museu sai à Rua", "Clube

de Património: Máquina do Tempo"

o Programas "Vem ao Museu" e "Vísita ao Campo" para alunos do

Ensino Básico e Secundário

o Palestras com alunos do 11e ano da Escola Secundária da Lourinhã

em colaboraçäo com professores de biologia

o Atliers de Paleontologia e de Arqueologia, campos de férias em

Arqueologia, nos períodos de férias escolares

. Remodelação da área do páteo/caixa de areia (ver projeto

DlGinScience\

. Colaboração em workshops de paleontologia em bibliotecas e

escolas da Dinamarca, vie skype

o Colaboração em estágios curriculares e de formação em contexto

de trabalho

o Organização de passeios e visitas temáticas em torno do

património local

¡ Organização de visitas guiadas e orientadas para pessoas idosas

. Preparação da atividade "Festival de dinossauros", em colaboração

com instituições da comunidade, designadamente a CML, juntas

de freguesias, ADL, ... (ver projeto DlGinScience)

¡ Comemoração de datas festivas: dia do Pai, da Mãe, dos Museus,

dos Monumentos e dos sítios, das Jornadas do Património, da

Criança, dos Avós, das Pessoas ldosas, do aniversário do ML, ...

o ParticipaçãonaExpoLourinhã-ADL

o Realização de conferências nos locais onde se verificaram achados

ex¡stentes no ML: Miragaia, Porto Dinheiro, S. Bartolomeu, ...

¡ Colaboração nas caminhadas da rota dos dinossauros promovidas

pela CML

¡ Projeto Poleoteom - ações de voluntariado em instituições da

comunidade

¡ Brochura sobre os CllD - Concurso lnternacional de llustração de

Dinossauros

o Edição da newsletter do ML

¡ Gestão do site do ML: renovação da página de internet, aspeto

visual e funcional, ligação com redes sociais

o Programa de formação a profissionais da indústria hoteleira e
turismo
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Atualização de moiling /ist dos associados, med¡a, de outras

organizações

Atividodes no âmbito do marketing, publicidade e divulgação:

criação de pacotes turísticos inseridos em roteiros turísticos,

atualização das sinaléticas identif¡cativas do ML distribuídas pela

Lourinhã (para carros e peões), folheto informativo e dossier de

apresentação do GEAL, maior visibilidade e identificação do ML,

nomeadamente a nível da fachada, pintura personalizada da

carrinha

Uniformização da indumentária dos funcionários do ML

o Continuação dos protocolos já existentes, em particular com a CML

¡ Colaboração com instituições diversas: ADL, Camara Municipal de

Boticas, Museu de História Natural da Universidade do Porto,

Academia das Ciências de Lisboa, Associação Patrimonium, UAU,

Lda, Pousada da Juventude da Praia da Areia Branca e outras

. Estabelecimento de protocolos com instituÎções locais, nacionais e

internacionais: Centro de Estudos Históricos da Lourinhã, escolas

de surf; Agência de Viagens Abreu; Academia Sénior da Lourinhã

Candidatura apresentada no âmbito do programa comunitário Horizonte

2O2O, promovido pela FCT-UNL em colaboração com o Copenhagen

Creators (Dinamarca), GEAL/Museu da Lourinhã, DinosaurierPark

Munchehagen (Alemanha), GeoCenter Mons Klint (Dinamarca), Global

Comuniucation Services GmbH (Alemanha), lnstituto de Ciências Sociais da

Universidade de Lisboa, Kongo lnterat¡ve (Dinamarca) e Naturalis

Biodiversity Center (Holanda). Principais características do projeto:

o Objetivos: Envolver os cidadãos na construção do conhecimento,

em torno da Paleontologia; analisar e refletir sobre os dados e

impactos obtidos a partir das ativídades realizadas

o Duração:3 anos

. Áreas de atividade no ML: expositiva - aumento da interatividade

na visita ao ML e da personalização da visita ao ML (a nível da

exposição de paleontologia, páteo, laboratório; o Museu fora de

portas (festival de dinossauros, palestras em cafés, bibliotecas, ...)

¡ Atividades para o le ano- preparação das atividades "Acessible

Pelolabs", "lnteractive Museum", "Dinosaurs get out of the

Closet".
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3- O museu no futuro

Encontra-se em fase de preparação a elaboração da candidatura

do projeto para apresentação aos Fundos Europeus Estruturais e

de lnvestimento (FEEI) - Portugal 2O2O, até março de 2106

Continuação da colaboração com a CML no desenvolvimento do

projeto, designadamente ao nível do apoio técnico.

Lourinhã,27 de novembro de 2015


