REFERENCIAL DE RVCC PROFISSIONAL
Área de educação e formação: 225  História e Arqueologia
Qualificação: 225020  Técnico/a de Museografia e Gestão do Património
Nível de Qualificação do QNQ: 4
Nível de Qualificação do QEQ: 4
Data de entrada em vigor do referencial de formação associado: 15 de março de 2020

Unidades de Competência (UC) PRÉDEFINIDAS*
Tarefas

Conhecimentos e saberes sociais e relacionais

Ponderação**
(1 a 5)

UC 1  Organizar e gerir uma coleção
UFCD 4129  A coleção
1.1 - Preenche uma
base de dados de
Bases de dados (UFCD 4129); Catálogo (UFCD 4129).
diferentes peças de
uma coleção
1.2 - Cataloga
Tipologias de património (UFCD 4119); Investigação das peças (UFCD 4129); Normas de descrição (UFCD 4129); Tipo
diferentes peças de
de informação a registar na base de dados (UFCD 4129).
uma coleção
Formas de ingresso das peças (UFCD 4129 ); Formas de movimentação de bens culturais (UFCD 4129 ); Sinalização
1.3 - Movimenta
de segurança (UFCD 0349); Tipos de risco e seu controlo (UFCD 0349); Gestão do risco (UFCD 0349); Procedimentos
diferentes peças de
de emergência (UFCD 0349); Génese dos acidentes (UFCD 0349); Organização da segurança e saúde no trabalho
uma coleção
(UFCD 0349).

3

5

3

UC 2  Aplicar as técnicas de Conservação Preventiva
UFCD 4134  Conservação preventiva
2.1 - Planifica as
medidas
necessárias para
preservar a
integridade do
objeto museológico
2.2 - Aplica
medidas de
conservação
preventiva ao
objeto museológico
2.3 - Regista as
variantes que
podem interferir na
integridade do
objeto museológico

Fatores e agentes gerais de deterioração (UFCD 4134); Reservas (UFCD 4134); Movimentação das peças (UFCD
4134); Terminologia fundamental na área da conservação do Património (UFCD 4135); Classificações do Património
(UFCD 4135); Segurança e prevenção de riscos (UFCD 4134); Tipos de risco e seu controlo (UFCD 0349); Gestão do
risco (UFCD 0349); Proteção coletiva e proteção individual (UFCD 0349); Procedimentos de emergência (UFCD 0349).

3

Conservação Preventiva (UFCD 4134); Reservas (UFCD 4134); Movimentação das peças (UFCD 4134); Segurança e
prevenção de riscos (UFCD 4134); Gestão do risco (UFCD 0349); Proteção coletiva e proteção individual (UFCD 0349);
Procedimentos de emergência (UFCD 0349).

4

Conservação preventiva (UFCD 4134); Fatores e agentes gerais de deterioração (UFCD 4134).

4

UC 3  Planificar uma atividade de Serviço Educativo
UFCD 4131  Serviços educativos
3.1 - Identifica
públicos e formas
de abordagem
3.2 - Elabora uma
planificação geral
das atividades do
Serviço Educativo
(Plano de
Atividades do
museu, Programa
Educativo do
museu)
3.3 - Planifica uma
atividade de
Serviço Educativo

Públicos (UFCD 4131); Programas educativos (UFCD 4131).

4

Missão do Museu (UFCD 4128); O papel dos Museus na sociedade actual (UFCD 4128); Educação e acção cultural dos
museus (UFCD 4131); Programas educativos (UFCD 4131).

4

Planificação (UFCD 4133); Pesquisa de informação (UFCD 4133); Contactos com pessoas e instituições (UFCD 4133).

5

UC 4  Executar um projeto gráfico
UFCD 4141  Projeto gráfico
4.1 - Planifica um
projeto gráfico no
Projeto expositivo (4130); A composição gráfica como instrumento da comunicação visual (UFCD 4139); Análise e
âmbito da
comentário soluções de gráficas (UFCD 4139); Metodologia projetual no processo criativo gráfico (UFCD 4139);
divulgação (cartaz, Características dos projetos de divulgação do património e procura de soluções gráficas (UFCD 4141).
folheto e convite)
4.2 - Recolhe os
registos
necessários (textos,
Pesquisa de informação (UFCD 4133); Contactos com pessoas e instituições (UFCD 4133); Levantamento fotográfico
imagens e/ou
(UFCD 4133); Princípios básicos de fotografia (UFCD 4136); Equipamentos (UFCD 4137); Projeto gráfico (UFCD 4141).
outros) à execução
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de um projeto
gráfico
4.3 - Cria suportes Projeto expositivo (4130); Aplicação de texto e imagem ao grafismo elaborado (UFCD 4133); Divulgação do projeto

4

3
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Serviço Educativo
UC 4  Executar um projeto gráfico
UFCD 4141  Projeto gráfico
4.1 - Planifica um
projeto gráfico no
âmbito da
divulgação (cartaz,
folheto e convite)
4.2 - Recolhe os
registos
necessários (textos,
imagens e/ou
outros) à execução
de um projeto
gráfico
4.3 - Cria suportes
gráficos

Projeto expositivo (4130); A composição gráfica como instrumento da comunicação visual (UFCD 4139); Análise e
comentário soluções de gráficas (UFCD 4139); Metodologia projetual no processo criativo gráfico (UFCD 4139);
Características dos projetos de divulgação do património e procura de soluções gráficas (UFCD 4141).

4

Pesquisa de informação (UFCD 4133); Contactos com pessoas e instituições (UFCD 4133); Levantamento fotográfico
(UFCD 4133); Princípios básicos de fotografia (UFCD 4136); Equipamentos (UFCD 4137); Projeto gráfico (UFCD 4141).

3

Projeto expositivo (4130); Aplicação de texto e imagem ao grafismo elaborado (UFCD 4133); Divulgação do projeto
(UFCD 4133); Elaboração de cartazes, folhetos e convites (UFCD 4141).

5

UC 5  Executar um projeto de divulgação do património
UFCD 4133  Projeto de divulgação do património
5.1 - Planifica um
projeto gráfico no
âmbito da
divulgação
patrimonial
5.2 - Recolhe os
registos
necessários (textos,
imagens e/ou
outros) para a
execução de um
projeto de
divulgação de
património
5.3 - Cria os
suportes gráficos
planificados de um
projeto de
divulgação de
património

Formas de preservação e divulgação dos diferentes tipos de Património (UFCD 4119); Turismo Cultural (UFCD 4123);
Património enquanto recurso de desenvolvimento (UFCD 4122); Definição e caracterização de património arquitetónico
(UFCD 4124); Divulgação do património arquitetónico regional e nacional (UFCD 4124); Conceito e categorias de
património arqueológico (UFCD 4125); Divulgação do património arqueológico regional e nacional (UFCD 4125);
Categorias específicas do património ambiental (UFCD 4126); Divulgação do património ambiental regional e nacional
(UFCD 4126); Categorias específicas do património etnográfico (UFCD 4127); Divulgação do património etnográfico
regional (UFCD 4127); Planificação (UFCD 4133); Projeto expositivo (4130).

4

Investigação e inventariação de património arquitetónico regional e nacional (UFCD 4124); Investigação e inventariação
de património arqueológico regional e nacional (UFCD 4125); Investigação e inventariação de património ambiental
regional e nacional (UFCD 4126); Investigação e inventariação de património etnográfico regional (UFCD 4127);
Pesquisa de informação (UFCD 4133); Contactos com pessoas e instituições (UFCD 4133); Levantamento fotográfico
(UFCD 4133); Princípios básicos de fotografia (UFCD 4136); Equipamentos (UFCD 4137).

5

Projeto expositivo (4130); Aplicação de texto e imagem ao grafismo elaborado (UFCD 4133); Divulgação do projeto
(UFCD 4133); Características dos projetos de divulgação do património e procura de soluções gráficas (UFCD 4141);
Elaboração de cartazes, folhetos e convites (UFCD 4141).

4

UC 6 - Executar um projeto de roteiros e percursos
UFCD 4142 - Projeto de roteiros e percursos

6.1 - Planifica um
projeto de roteiro

6.2 - Recolhe os
registos
necessarios para a
conceção de um
roteiro
6.3 - Cria os
suportes gráficos
necessários para a
divulgação e
execução de um
roteiro

Relação entre Território e Património (UFCD 4120); Fontes e métodos (UFCD 4121); Importância na preservação da
memória e património locais (UFCD 4121); Áreas de estudo na História Local (UFCD 4121); Turismo Cultural (UFCD
4123); O Público alvo e a sua influência no discurso de roteiros e percursos (UFCD 4132); Roteiros (UFCD 4132);
Percursos (UFCD 4132); Informações logísticas em roteiros e percursos (UFCD 4132); Planificação (UFCD 4133);
Análise de exemplos de diversos meios de comunicação visual gráfica (UFCD 4142).
Fontes e métodos (UFCD 4121); Divulgação do património arquitetónico regional e nacional (UFCD 4124); Divulgação
do património arqueológico regional e nacional (UFCD 4125); Divulgação do património ambiental regional e nacional
(UFCD 4126); Divulgação do património etnográfico regional (UFCD 4127); Pesquisa de informação (UFCD 4133);
Contactos com pessoas e instituições (UFCD 4133); Levantamento fotográfico (UFCD 4133); Princípios básicos de
fotografia (UFCD 4136); Equipamentos (UFCD 4137); Características dos projetos de divulgação do património e
procura de soluções gráficas (UFCD 4142).

Aplicação de texto e imagem ao grafismo elaborado (UFCD 4133); Divulgação do projeto (UFCD 4133); Elaboração de
roteiros, guias turísticos e painéis expositivos (UFCD 4142).

5

4

3

UC 7  Executar um Projeto multimédia
UFCD 4144  Projeto multimédia
7.1 - Planifica uma
publicação
multimédia no
âmbito da
divulgação do
património
7.2 - Recolhe os
registos
necessários para a
execução de um
projeto no âmbito
da divulgação do
património
7.3 - Cria o produto
multimédia
7.4 - Cria o
printwork para
distribuição de um
produto multimédia
no âmbito da
divulgação do
património

Formas de preservação e divulgação dos diferentes tipos de Património (UFCD 4119); Planificação (UFCD 4133);
Características dos projetos de divulgação do património e procura de soluções gráficas (UFCD 4141); Adequação de
conteúdos multimédia (UFCD 4143); Tecnologia multimédia em espaços museológicos, auditório ou outros ambientes
(UFCD 4143); Variedades de suportes digitais (UFCD 4144)

4

Fontes e métodos (UFCD 4121); Pesquisa de informação (UFCD 4133); Contactos com pessoas e instituições (UFCD
4133); Levantamento fotográfico (UFCD 4133); Princípios básicos de fotografia (UFCD 4136); Equipamentos (UFCD
4137); Princípios básicos da filmagem digital (UFCD 4138); Características dos projetos de divulgação do património e
procura de soluções gráficas (UFCD 4142); Projeto multimédia (UFCD 4144).

4

Adequação de conteúdos multimédia (UFCD 4143); Aplicativos de edição e animação multimédia (UFCD 4144);
Variedades de suportes digitais (UFCD 4144); Gravação de CDDVD/ROM (UFCD 4144).

4

Apresentação gráfica dos trabalhos produzidos (UFCD 4144).

3

UC 8 - Executar um Projeto Webdesign
UFCD 4145 - Projeto Webdesign
8.1 - Planifica um
projeto webdesign
Formas de preservação e divulgação dos diferentes tipos de Património (UFCD 4119); Planificação (UFCD 4119);
REFERENCIAL
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de Museografia
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no âmbito da
dos projetos
de divulgação
do património
e procura
de soluções gráficas (UFCD 4141); Adequação de
divulgação do
conteúdos multimédia (UFCD 4143); Aplicativos de edição gráfica (UFCD 4145).
património
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printwork para
distribuição de um
produto multimédia
no âmbito da
divulgação do
património

Apresentação gráfica dos trabalhos produzidos (UFCD 4144).

3

UC 8 - Executar um Projeto Webdesign
UFCD 4145 - Projeto Webdesign
8.1 - Planifica um
projeto webdesign
no âmbito da
divulgação do
património
8.2 - Recolhe os
registos
necessários para a
execução de um
site no âmbito da
divulgação do
património
8.3 - Cria um site
no âmbito da
divulgação do
património

Formas de preservação e divulgação dos diferentes tipos de Património (UFCD 4119); Planificação (UFCD 4119);
Características dos projetos de divulgação do património e procura de soluções gráficas (UFCD 4141); Adequação de
conteúdos multimédia (UFCD 4143); Aplicativos de edição gráfica (UFCD 4145).

4

Fontes e métodos (UFCD 4121); Pesquisa de informação (UFCD 4133); Contactos com pessoas e instituições (UFCD
4133); Levantamento fotográfico (UFCD 4133); Princípios básicos de fotografia (UFCD 4136); Equipamentos (UFCD
4137); Princípios básicos da filmagem digital (UFCD 4138); Características dos projetos de divulgação do património e
procura de soluções gráficas (UFCD 4142); Projeto webdesing (UFCD 4145).

4

Aplicativos de edição gráfica (UFCD 4145); Aplicativos de edição de páginas Web (UFCD 4145).

5

UC 9  Participar na estrutura de organismos e instituições culturais
UFCD 4147  Estrutura e gestão de organismos culturais
9.1 - Apresenta o
modelo de um
organismo ou
instituição cultural
9.2 - Apresenta o
relatório de um
modelo de
estrutura e gestão
de um organismo
cultural

Missão do Museu (UFCD 4128); Organismos e instituições culturais e ambientais (UFCD 4146); Ministérios (UFCD
4146); Autarquias (UFCD 4146); Fundações e Associações de Defesa do Património (UFCD 4146); Legislação nacional
e internacional do património cultural e ambiental (UFCD 4146); Financiamento (UFCD 4146); Estrutura e gestão dos
organismos culturais (UFCD 4147); A gestão por objetivos (UFCD 4147); Visão sistémica da empresa (UFCD 4149).

4

Simulação de situações de apresentação pública (UFCD 4133); Modelos de gestão (UFCD 4147).

3

UNIDADES DE COMPETÊNCIA (UC) DA BOLSA ***
 Deverão ser selecionadas 1 UC da área Bolsa área A e 1 UC da área Bolsa área B e 1 UC da área Bolsa área C -

Área  Bolsa área A
 Deverão ser selecionadas 1 UC 

Tarefas

Conhecimentos e saberes sociais e relacionais

Ponderação**
(1 a 5)

UC 10  Desenvolver uma atividade na área do património expressa em Língua holandesa
UFCD 7453  Língua holandesa  turismo cultural e ambiental
10.1  Executa uma visita no âmbito do turismo
cultural expressandose em Língua holandesa

Vocabulário em língua holandesa na divulgação do património regional (UFCD 7453);
Conceitos no aconselhamento turísticos em holandês (UFCD 7453).

3

UC 11  Desenvolver uma atividade na área do património expressa em Língua finlandesa
UFCD 7454  Língua finlandesa  turismo cultural e ambiental
11.1  Executa uma visita no âmbito do turismo
cultural expressandose em Língua finlandesa

Vocabulário em língua finlandesa na divulgação do património regional (UFCD 7454);
Conceitos no aconselhamento turísticos em finlandês (UFCD 7454).

3

UC 12  Desenvolver uma atividade na área do património expressa em Língua norueguesa
UFCD 7455  Língua norueguesa  turismo cultural e ambiental
12.1  Executa uma visita no âmbito do turismo
cultural expressandose em Língua norueguesa

Vocabulário em língua norueguesa na divulgação do património regional (UFCD 7453);
Conceitos no aconselhamento turísticos em norueguês (UFCD 7453).

3

UC 13  Desenvolver uma atividade na área do património expressa em Língua sueca
UFCD 7456  Língua sueca  turismo cultural e ambiental
13.1  Executa uma visita no âmbito do turismo
cultural expressandose em Língua sueca

Vocabulário em língua sueca na divulgação do património regional (UFCD 7456);
Conceitos no aconselhamento turísticos em sueco (UFCD 7456).

3

UC 14  Desenvolver uma atividade na área do património expressa em Língua inglesa
UFCD 7457  Língua inglesa  turismo cultural e ambiental
14.1  Executa uma visita no âmbito do turismo
cultural expressandose em Língua inglesa

Vocabulário em língua inglesa na divulgação do património regional (UFCD 7457);
Conceitos no aconselhamento turísticos em inglês (UFCD 7457).

3

UC 15  Desenvolver uma atividade na área do património expressa em Língua alemã
UFCD 7458  Língua alemã  turismo cultural e ambiental
15.1  Executa uma visita no âmbito do turismo
cultural expressandose em Língua alemã

Vocabulário em língua alemã na divulgação do património regional (UFCD 7458);
Conceitos no aconselhamento turísticos em alemão (UFCD 7458).
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UC 16  Desenvolver
uma
na área
do património
expressa em Língua italiana
UFCD 7459  Língua italiana  turismo cultural e ambiental

3
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UC 14  Desenvolver uma atividade na área do património expressa em Língua inglesa
UFCD 7457  Língua inglesa  turismo cultural e ambiental
14.1  Executa uma visita no âmbito do turismo
cultural expressandose em Língua inglesa

Vocabulário em língua inglesa na divulgação do património regional (UFCD 7457);
Conceitos no aconselhamento turísticos em inglês (UFCD 7457).

3

UC 15  Desenvolver uma atividade na área do património expressa em Língua alemã
UFCD 7458  Língua alemã  turismo cultural e ambiental
15.1  Executa uma visita no âmbito do turismo
cultural expressandose em Língua alemã

Vocabulário em língua alemã na divulgação do património regional (UFCD 7458);
Conceitos no aconselhamento turísticos em alemão (UFCD 7458).

3

UC 16  Desenvolver uma atividade na área do património expressa em Língua italiana
UFCD 7459  Língua italiana  turismo cultural e ambiental
16.1  Executa uma visita no âmbito do turismo
cultural expressandose em Língua italiana

Vocabulário em língua italiana na divulgação do património regional (UFCD 7459);
Conceitos no aconselhamento turísticos em italiano (UFCD 7459).

3

Área  Bolsa área B
 Deverão ser selecionadas 1 UC 

Tarefas

Conhecimentos e saberes sociais e relacionais

Ponderação**
(1 a 5)

UC 17  Efetuar o atendimento turístico em língua holandesa
UFCD 7460  Língua holandesa  apresentação e informação
17.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos / Lexicais (UFCD 7460); Morfossintáticos
Língua holandesa
(UFCD 7460).

3

UC 18  Efetuar o atendimento turístico em Língua finlandesa
UFCD 7461  Língua finlandesa  apresentação e informação
18.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos/Lexicais (UFCD 7461); Morfossintáticos
Língua finlandesa
(UFCD 7461).

3

UC 19  Efetuar o atendimento turístico em Língua norueguesa
UFCD 7462  Língua norueguesa  apresentação e informação
19.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos/Lexicais (UFCD 7462); Morfossintáticos
Língua norueguesa
(UFCD 7462).

3

UC 20  Efetuar o atendimento turístico em Língua sueca
UFCD 7463  Língua sueca  apresentação e informação
20.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos / Lexicais (UFCD 7463); Morfossintáticos
Língua sueca
(UFCD 7463).

3

UC 21  Efetuar o atendimento turístico em Língua inglesa
UFCD 7464  Língua inglesa  apresentação e informação
21.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos / Lexicais (UFCD 7464); Morfossintáticos
Língua inglesa
(UFCD 7464).

3

UC 22  Efetuar o atendimento turístico em Língua alemã
UFCD 7465  Língua alemã  apresentação e informação
22.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos / Lexicais (UFCD 7465); Morfossintáticos
Língua alemã
(UFCD 7465).

3

UC 23  Efetuar o atendimento turístico em Língua italiana
UFCD 7466  Língua italiana  apresentação e informação
23.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos / Lexicais (UFCD 7466); Morfossintáticos
Língua italiana
(UFCD 7466).

3

Área  Bolsa área C
 Deverão ser selecionadas 1 UC 

Tarefas

Conhecimentos e saberes sociais e relacionais

Ponderação**
(1 a 5)

UC 24  Efetuar o atendimento turístico em língua holandesa
UFCD 7467  Língua holandesa  património
24.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos / Lexicais (UFCD 7467); Morfossintáticos
Língua holandesa
(UFCD 7467).

3

UC 25  Efetuar o atendimento turístico em Língua finlandesa
UFCD 7468  Língua finlandesa  património
25.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos / Lexicais (UFCD 7468); Morfossintáticos
Língua finlandesa
(UFCD 7468).

3

UC 26 - Efetuar o atendimento turístico em Língua norueguesa
UFCD 7469  Língua norueguesa  património
26.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos / Lexicais (UFCD 7469); Morfossintáticos
Língua norueguesa
(UFCD 7469).

REFERENCIAL DE RVCC Profissional | Técnico/a
de Museografia
e Gestão
do Património
UC 27  Efetuar
o atendimento
turístico
em Língua sueca
UFCD 7470  Língua sueca  património

3
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UC 25  Efetuar o atendimento turístico em Língua finlandesa
UFCD 7468  Língua finlandesa  património
25.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos / Lexicais (UFCD 7468); Morfossintáticos
Língua finlandesa
(UFCD 7468).

3

UC 26 - Efetuar o atendimento turístico em Língua norueguesa
UFCD 7469  Língua norueguesa  património
26.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos / Lexicais (UFCD 7469); Morfossintáticos
Língua norueguesa
(UFCD 7469).

3

UC 27  Efetuar o atendimento turístico em Língua sueca
UFCD 7470  Língua sueca  património
27.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos / Lexicais (UFCD 7470); Morfossintáticos
Língua sueca
(UFCD 7470).

3

UC 28  Efetuar o atendimento turístico em Língua inglesa
UFCD 7471  Língua inglesa  património
28.1 - Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos / Lexicais (UFCD 7471); Morfossintáticos
Língua inglesa
(UFCD 7471).

3

UC 29  Efetuar o atendimento turístico em Língua alemã
UFCD 7472  Língua alemã  património
29.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos / Lexicais (UFCD 7472); Morfossintáticos
Língua alemã
(UFCD 7472).

3

UC 30  Efetuar o atendimento turístico em Língua italiana
UFCD 7473  Língua italiana  património
30.1  Executa uma visita a um museu ou outra instituição cultural expressandose em Discursivos / Lexicais (UFCD 7473); Morfossintáticos
Língua italiana
(UFCD 7473).

3

Notas:
* - Unidades elementares que integram a qualificação e, como tal, constituem unidades de validação e certificação obrigatórias.
**  A ponderação traduz o grau de importância de cada uma das tarefas no âmbito da UC respetiva. As tarefas com ponderação 5, consideradas fundamentais

e imprescindíveis no âmbito da UC, assumem um caráter eliminatório para a sua validação.
*** - Unidades opcionais que apesar de não constituirem o essencial da qualificação, são necessárias para perfazer a qualificação. Para a obtenção da
certificação é fixado um número de UC a selecionar da bolsa.
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