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ANEXO 5 - Guia para o preenchimento do Questionário  
sobre património cultural imaterial  

 
 

� Os campos assinalados com � são de preenchimento obrigatório; 

� Nos restantes campos preencha apenas o que souber; 

� Se tiver dúvidas em alguma questão, assinale o que lhe parece mais correcto; indique que não 
tem a certeza da resposta e diga porquê. 

 

1. Nº de Registo· [Nº automático / não preencher] 

 

IDENTIFICAÇÃO DO BEM CULTURAL IMATERIAL 

Agrupa campos de identificação do bem cultural imaterial 

2. Qual o nome do bem cultural imaterial?       � 
 
Indicar o nome pelo qual o bem cultural imaterial é conhecido entre os seus praticantes 
 

3. O bem cultural imaterial ainda existe nos dias de hoje?    � 
 
Indicar se o bem cultural imaterial é praticado na actualidade [SIM] ou possui apenas um carácter 
histórico [NÃO] 

  

4. Em que locais existe o bem cultural imaterial?      � 
 

EM TODO O PAÍS – Existe em todo o território nacional 

NUMA REGIÃO – Existe numa das sete regiões do país (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, 
Alentejo, Algarve, Açores, Madeira) e/ou em determinado distrito – indicar qual/quais. 

NUMA LOCALIDADE – Existe num concelho e/ou freguesia e/ou lugar – indicar qual/quais. 

OUTRO TIPO DE LOCAL - refere-se a áreas geográficas que não se enquadram nas categorias 
anteriores, como por exemplo litoral algarvio, margem ribeirinha do Guadiana, zona raiana, 
etc. – indicar qual/quais. 

 

5. Que outros nomes possui o bem cultural imaterial? Onde toma esses nomes? � 
 
Indicação de outros nomes que o bem cultural imaterial pode ter e das localidades correspondentes 
 

Qual é o Domínio do bem cultural imaterial?  
 

6. Principal: Escolha apenas um domínio principal, que deve ser o mais relevante.   � 
 

7. Outros relacionados: Poderá escolher mais que um domínio relacionado se considerar 
necessário 
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8. A que categoria pertence o património cultural imaterial? Indique apenas uma  � 
 
Ao Domínio principal escolhido deverá fazer corresponder uma categoria. Em data posterior poderá 
optar-se por várias categorias pré-definidas; por ora indicar apenas a categoria que considera mais 
indicada. Dão-se alguns exemplos: 
 

Domínios Exemplos de Categorias 

Tradições e expressões orais 

provérbios, adivinhas, histórias, rimas de embalar, 
lendas, mitos, canções e poemas épicos, 
encantamentos, rezas, cânticos, canções, desempenhos 
dramáticos, … 

Artes do espectáculo 
música vocal,  música instrumental, dança, teatro, 
pantomina, versos cantados, determinadas formas de 
contar histórias, … 

Práticas sociais, rituais e 
eventos festivos 

práticas sociais, rituais, eventos festivos, celebrações, … 

Conhecimentos e práticas 
relacionados com a natureza e 
o universo 

sabedoria ecológica tradicional, conhecimento indígeno, 
etnobiologia, etnobotânica, etnozoologia, sistemas de 
medicina e farmacopeia tradicionais, rituais, hábitos 
alimentares, crenças, ciências esotéricas, ritos de 
iniciação, adivinhações, cosmologias, cosmogenias, 
xamanismo, ritos de possessão, organizações sociais, 
festivais, línguas, artes visuais, … 

Aptidões ligadas ao artesanato 
tradicional 

roupa, jóias, trajes, artefactos necessários aos festivais 
ou às artes do espectáculo, objectos de armazenamento, 
objectos de transporte, artes decorativas, objectos 
rituais, instrumentos musicais, utensílios domésticos, 
brinquedos, ferramentas, … 

Outro … 

 
 

9. Existem outras categorias a que o bem cultural imaterial pertence? Indique as mais relevantes 
 
O bem cultural imaterial pode pertencer a mais que uma categoria, que será /serão aqui indicada/s 
 

10. Em que subcategoria se insere o património cultural imaterial? Indique apenas uma 
 

Em cada categoria poderá eventualmente ser indicada uma subcategoria (por exemplo: CATEGORIA: Instrumentos 
musicais; SUBCATEGORIA: Instrumentos de percussão) 
 

 

DESCRIÇÃO DO BEM CULTURAL IMATERIAL 

Agrupa campos de descrição do bem cultural imaterial 

11. Descreva o bem cultural imaterial:       � 

Descrição do bem cultural imaterial. Não necessita ser exaustiva, mas deverá dar uma ideia geral do 
bem, das suas fases de realização, da sua função, dos aspectos simbólicos, etc.  
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12. Quem são os praticantes do bem cultural imaterial?      � 
 

Indicação de quem pratica / realiza / executa o bem cultural imaterial. Devem ser nomeados todos os 
intervenientes e que em fase do bem cultural imaterial actuam. 
 

13. O bem cultural imaterial pode ser conhecido por qualquer pessoa?·   � 
 
Refere-se às regras consuetudinárias de acesso ao bem cultural imaterial, que deverão em todos os 
casos ser respeitadas.  
 

14. Em que local é realizado o bem cultural imaterial?     � 

Indicação do espaço físico onde o bem cultural imaterial é realizado 
 

15. O bem cultural imaterial realiza-se:       � 
 
Indicação da época do ano em que o bem cultural imaterial é realizado 
 

16. Que língua falam os praticantes durante a realização do bem cultural imaterial? � 
 
Língua em que o bem cultural imaterial é realizado 
 

17. Há outros bens culturais imateriais associados a este bem? Quais? 

Indicação de outros bens culturais imateriais relacionados com este bem. A maioria dos bens culturais 
imateriais encontra-se associado a outros bens (Por exemplo uma festa a determinada música, 
desempenho dramático, etc). Estes outros bens poderão ser objecto do preenchimento de 
questionários individuais, se tal se justificar. 
 

18. Há bens culturais imóveis associados a este bem? Quais? 

Indicação de edifícios, recintos, etc., que se relacionem com o bem cultural imaterial. 
 
 

19. Há bens culturais móveis associados a este bem? Quais? 

Indicação de outros bens culturais móveis objectos relacionados com este bem. Importa notar que as 
“aptidões ligadas ao artesanato tradicional” não incluem os objectos em sim, mas sim o saber-fazer 
com eles relacionado. Os objectos serão aqui indicados. 
 
 

20. Existem registos gráficos, sonoros audiovisuais ou outros?  
 
Indicação de quais são e onde se encontram esses registos. O questionário poderá mais tarde ter um 
espaço próprio para a introdução de alguns desses registos (fotografias, por exemplo) 
 
  

21. Palavras relacionadas com o bem cultural imaterial: 
 

Todos os bens culturais imateriais têm algumas palavras que lhes são próprias, ou palavras comuns 
que adquirem outros significados no âmbito do bem cultural imaterial. Devem ser aqui indicadas, 
juntamente com a explicação do seu significado. 
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22. Historial do bem cultural imaterial: 

Indicar de forma sucinta a história do bem cultural imaterial – as memórias da sua origem ou de 
quando datam os primeiros registos; onde se realizou; que transformações sofreu ao longo dos 
tempos. 
 
 

23. Outras localidades onde existem bens culturais imateriais semelhantes: 

Podem existir outras localidades onde expressões semelhantes do bem cultural imaterial se realizam – 
outras regiões, outros países. Indicar quais são. 
 
 

24. Outras informações sobre o bem cultural imaterial: 

Quaisquer outras informações consideradas relevantes, que não cabem nos outros campos. 
 
 

 

SALVAGUARDA DO BEM CULTURAL IMATERIAL 

Agrupa campos sobre a salvaguarda do bem cultural imaterial 

25. Como é realizada a transmissão do bem cultural imaterial?  
 

Aprendizagem formal: Aprendizagem que decorre num meio organizado e estruturado (numa 
escola/centro de formação ou no emprego) e é designada explicitamente como aprendizagem (em 
termos de objectivos, duração ou recursos). A aprendizagem formal é intencional do ponto de vista 
daquele que aprende.  

Aprendizagem não formal: Aprendizagem integrada em actividades planeadas não explicitamente 
designadas como aprendizagem (em termos de objectivos da aprendizagem, duração da 
aprendizagem ou apoios à aprendizagem), mas que contém elementos importantes de aprendizagem. 
A aprendizagem não formal é intencional por parte daquele que aprende.  

Aprendizagem informal: Aprendizagem que resulta das actividades diárias relacionadas com o 
trabalho, família e lazer /tempos livres. Não possui organização ou estrutura em termos de objectivos, 
duração ou apoio à aprendizagem. A aprendizagem informal é, em numerosos casos, não intencional 
na perspectiva daquele que aprende.  

Não é realizada transmissão: Não é realizada qualquer actividade de aprendizagem há pelo menos 
10 anos. 

 

26. Indique quem realiza a transmissão do bem cultural imaterial, onde o faz e de que forma é 
feita essa transmissão: 

Desenvolver a resposta anterior, indicando quem transmite, onde transmite e como transmite os bens 
culturais imateriais.  

 

27. Considera que a transmissão do bem cultural imaterial está a ser bem sucedida? Explique 
porquê. 

Indicação dos resultados da transmissão. Ter em atenção a possível subjectividade da informação, 
que poderá exigir acções comprovativas. 

 

28. Refira o/s indivíduo/s ou entidade/s que apoiam o bem cultural imaterial: 

Indicar pessoa/s ou entidade/s que apoiam, promovem ou patrocinam o bem cultural imaterial  
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29. Indique as medidas de salvaguarda que já se encontram implementadas: 

Indicar quais as medidas de salvaguarda que já foram implementadas e a descrever o seu resultado. 
Indicar também medidas em curso. 

 

30. Acha que o bem cultural imaterial se encontra em perigo? Porquê?   � 

Indicação do grau de perigo do bem cultural imaterial e a possibilidade de deixar de ser realizado. Ter 
em atenção a possível subjectividade da informação. 

 

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

Indicação de medidas de salvaguarda necessárias dentro do conhecimento que tem do bem cultural 
imaterial  

 

32. Conhece websites que dão a conhecer este bem cultural imaterial? Indique o endereço 
electrónico: 

Indica se informações sobre o bem cultural imaterial se encontram disponíveis em linha.  

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O BEM CULTURAL IMATERIAL 

Agrupa campos com outras informações sobre o bem cultural imaterial 

33. Trabalhos de pesquisa realizados mas não publicados: 

Trabalhos académicos e outros sobre o bem cultural imaterial não publicados e respectivas 
coordenadas 

 

34. Trabalhos de pesquisa em curso: 

Trabalhos académicos e outros sobre o bem cultural imaterial em curso e respectivas coordenadas 

 

35. Referências bibliográficas actuais sobre o bem cultural imaterial (com menos de 10 anos): 

Livros, artigos, etc. sobre o bem cultural imaterial na actualidade (máximo 10 anos) 

 

36. Outras referências bibliográficas sobre o bem cultural imaterial: 

Livros, artigos, etc, que têm mais de 10 anos ou não estão directamente relacionados com o bem 
cultural imaterial na actualidade, mas têm interesse para o seu melhor conhecimento  

 

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

Património cultural imóvel classificado relacionado com o bem cultural imaterial – Base de Dados 
Nacional  

 

38. Património cultural móvel referenciado relacionado com o bem cultural imaterial 

Património cultural móvel relacionado com o bem cultural imaterial – Base de Dados Nacional / MATRIZ  
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OS SEUS DADOS:  

Agrupa campos de identificação dos actores envolvidos no registo do PCI no inventário 

39. Nome: Nome de quem preencheu a ficha       � 
 

40. O senhor/a é       � 

Indica as competências quanto ao bem cultural imaterial de quem preencheu a ficha 

Mestre: Pratica e ensina o bem cultural imaterial  

Executante: Pratica o bem cultural imaterial 

Aprendiz/a ou Educando/a: Encontra-se em processo de aprendizagem do bem cultural imaterial  

Formador/a: Ensina o bem cultural imaterial 

Responsável em associação: Trabalha em associação ou ONG que intervém na salvaguarda do 
bem cultural imaterial  

Promotor/a: Apoia activamente o bem cultural imaterial  

Patrocinador/a: Apoia financeiramente o bem cultural imaterial  

Investigador/a: Realiza trabalhos de pesquisa sobre o bem cultural imaterial  

Tutela: Organismo público envolvido na salvaguarda do bem cultural imaterial  

Mediador/a: Preenche o questionário com base nas informações prestadas pelos informantes 

Outro: Não se enquadra nas alíneas anteriores, devendo explicar a actividade que exerce 
 

41. Explique a sua relação com o bem cultural imaterial:     � 

Desenvolvimento da resposta anterior, indicando de que forma quem preencheu a ficha se encontra 
envolvido no bem cultural imaterial  

 

42. Sabe executar o bem cultural imaterial? Onde e como aprendeu?   � 
 

Indicar se quem preencheu o questionário sabe executar o bem cultural imaterial e explicar como e 
quando aprendeu  

 

43. Pertence a um organismo relacionado com o bem cultural imaterial?    � 

Indicar se pertence a um organismo (entidade pública, associação, grupo recreativo, sociedade, etc.) 

 

44. Contactos:       � 

Contactos para o caso de ser necessário algum esclarecimento adicional 

45. Local e data de preenchimento do questionário:     � 

Local e data de preenchimento do questionário 

 

 


