CARTA DE MISSÃO
CARACTERIZAÇÃO GERAL
Ministério: Ministério da Cultura
Serviço/Organismo: Direção Regional de Cultura do Centro
Cargo: Diretor Regional de Cultura do Centro
Período de comissão de serviço:5 anos

MISSÂO
As DRC têm por missão na sua área de atuação geográfica e em articulação com os serviços
e organismos da PCM na área da cultura, a criação de condições de acesso aos bens culturais,
o acompanhamento das atividades e a fiscalização das estruturas de produção artísticas
financiadas pelos serviços e organismos da área da cultura, o acompanhamento das ações
relativas à salvaguarda, valorização e divulgação do património cultural imóvel, móvel e
imaterial, e o apoio a museus.

PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS
a) Propor ao membro do Governo responsável pela área da cultura o embargo administrativo
de obras ou trabalhos nas zonas de proteção de imóveis classificados de interesse nacional
ou de interesse público, ou em vias de classificação como tal, executadas em
desconformidade com a lei, salvo nas zonas de proteção dos imóveis afetos à DGPC;
b) Exercer o direito de preferência sobre bens imóveis situados nas zonas de proteção de
imóveis classificados ou em vias de classificação, nos termos da lei, salvo nas zonas de
proteção dos imóveis afetos à DGPC;
c) Celebrar contratos com vista à identificação, reconhecimento, conservação, segurança,
restauro, valorização e divulgação do património cultural que lhe esteja afeto, bem como,
mediante autorização prévia do membro do Governo responsável pela área da cultura, a
concessão ou delegação de tarefas, desde que não envolvam habilitação para a prática de
atos administrativos de classificação ou inventariação, nos termos da lei;
d) Autorizar, fundamentada e excecionalmente, o acesso gratuito aos monumentos, conjuntos
e sítios, bem como a cedência temporária de espaços;
e) Autorizar a realização de filmagens e tomada de imagens;
f) Assegurar, no âmbito das respetivas atribuições, a representação da DRC em sede da
elaboração dos planos diretores municipais.

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS
As constantes do Programa do XXI Governo Constitucional no que se refere à área da Cultura.

OBJETIVOS A ATINGIR
a) Assegurar o acompanhamento das atividades e colaborar na fiscalização das estruturas
apoiadas pelos serviços e organismos da Presidência do Conselho de Ministros (PCM) na
área da cultura, em articulação com a Direção-Geral das Artes (DGARTES);
b) Apoiar iniciativas culturais locais ou regionais, de caráter não profissional, que, pela sua
natureza, correspondam a necessidades ou aptidões específicas da região;
c) Propor à DGPC o plano regional de intervenções prioritárias em matéria de estudo e
salvaguarda do património arquitetónico e arqueológico, bem como os programas e
projetos anuais e plurianuais da sua conservação, restauro e valorização, assegurando, em
articulação com a DGPC, a respetiva promoção e execução;
d) Gerir os monumentos, conjuntos e sítios que lhe forem afetos e assegurar as condições
para a sua fruição pelo público;
e) Assegurar a gestão das instituições museológicas que lhe forem afetas.

RECURSOS NECESSÀRIOS
Os objetivos definidos serão prosseguidos com os recursos humanos e materiais afetos à
Direção Regional de Cultura do Centro, sustentados em mapas de pessoal anualmente
revistos em função dos objetivos operacionais traçados e alicerçados em recursos financeiros
e materiais ajustados a rácios de eficiência e eficácia, contribuindo para a racionalização da
despesa pública.

OUTROS

A Secretária de Estado da Cultura,

Ângela Carvalho Ferreira

