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1. [2] Qual o nome do bem cultural imaterial?  

2. [5] Que outros nomes possui o bem cultural imaterial? Onde toma esses nomes?  

3. [8] A que categoria pertence o património cultural imaterial? 

4. [9] Existem outras categorias a que o bem cultural imaterial pertence?  

5. [10] Em que subcategorias se insere o património cultural imaterial?   

6. [13] O bem cultural imaterial pode ser conhecido por qualquer pessoa?   

7. [15] O bem cultural imaterial realiza-se todo o ano ou em algumas épocas do ano?  

8. [20] Existem registos gráficos, sonoros audiovisuais ou outros?  

9. [23] Outras localidades onde existem bens culturais imateriais semelhantes 

10. [24] Como é realizada a transmissão do bem cultural imaterial?  

11. [27] Considera que a transmissão do bem cultural imaterial está a ser bem sucedida? 

12. [28] Refira o/s indivíduo/s ou entidade/s que apoiam o bem cultural imaterial 

13. [29] Indique as medidas de salvaguarda que já se encontram implementadas 

14. [30] Acha que o bem cultural imaterial se encontra em perigo? Porquê?  

15. [31] Que medidas poderiam ser tomadas para salvaguardar o bem cultural imaterial? 

16. [32] Conhece websites que dão a conhecer este bem cultural imaterial?  

17. [35/36] Referências bibliográficas sobre o bem cultural imaterial 

18. [37] Património cultural imóvel classificado relacionado com o bem cultural imaterial: 

19. [38] Património cultural móvel referenciado relacionado com o bem cultural imaterial 

20. [51] Acções de sensibilização em curso ou planeadas 

21. [52] Acções de promoção e divulgação em curso ou planeadas 

22. [53] Acções de revitalização em curso ou planeadas 

23. [54] Legislação e regulamentação existente sobre o bem cultural imaterial  

24. [55] Quadro SWOT: Identificação das Forças, Oportunidades, Debilidades e Ameaças   

25. [56] Plano de gestão do bem cultural imaterial  

26. [57] Possíveis fontes de financiamento para a salvaguarda  
 


