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Museu Calouste Gulbenkian, Gulbenkian Música e Jardim 

A realização das atividades educativas presenciais em contexto de pandemia, 
perante a atual situação epidemiológica, implica a adoção de medidas específicas 
relativamente a:

1. Acesso e condições gerais de segurança do público e equipas de apoio;
2. Dimensão e organização dos grupos de visitantes;
3. Higienização dos espaços.

Acesso e condições gerais de segurança do público e equipas 
(mediadores e setores educativos)

1. Foram consideradas as normas e recomendações emitidas pela Direção Geral  
de Saúde.

2. O uso de máscara é obrigatório para todos os participantes a partir dos 6 anos  
de idade e mediadores.

Condições de acesso e segurança do público 

1. Parqueamento
– A Fundação não permite o parqueamento dos autocarros (escolares ou  

de grupos particulares) dentro do recinto, por questões de acessibilidade  
e segurança. É possível a paragem dos autocarros para largada e recolha  
dos visitantes junto à entrada principal do Edifício Sede da Fundação;

– Para evitar aglomerações os grupos ‘em espera’ devem aguardar no exterior  
dos edifícios.

2. Bilheteira 
– Para os grupos não escolares deve ser dada prioridade ao pagamento por TRF 

(transferência bancária).
– Para grupos escolares, sempre que possível deve ser dada prioridade ao 

pagamento por TRF (transferência bancária). Caso tal não seja possível,  
o pagamento poderá ser efetuado diretamente na bilheteira. Só será permitido  
o acesso à bilheteira a um dos responsáveis pelo grupo.

3. Acolhimento
– Haverá reforço personalizado e presencial desta informação à chegada  

à Fundação, por parte de elemento das equipas educativas;
– Será efetuado controlo da higienização dos visitantes dos grupos à entrada  

do Museu e Galerias de Exposição Temporária ou Sede (Música), da mesma 
forma que para a generalidade dos visitantes.
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4. Bengaleiro
– Não é possível a recolha de mochilas e casacos, os quais deverão ficar  

nos transportes providenciados pelas escolas;

5. Acesso às instalações sanitárias
– Existem condicionantes na utilização das instalações sanitárias (máximo  

de 6 utilizadores em simultâneo),  pelo que devem ser cumpridas as indicações 
da equipa de segurança.

Condições de segurança dos mediadores (equipas de apoio)

1. Os mediadores deverão manter uma distância de pelo menos 2 metros
relativamente aos elementos do grupo.
2. O professor que acompanha o grupo é contabilizado como membro do mesmo.
3. Mantém-se a possibilidade de realização de visitas em grupo com mediador 

externo à Fundação, desde que respeitados os procedimentos agora definidos.
4. Atividades além-portas nas escolas – os mediadores deverão cumprir os 

procedimentos definidos pela DGS no âmbito do ambiente escolar, sendo o uso  
de máscara obrigatório por todos os envolvidos na(s) atividade(s) em questão. 

Definição da dimensão e organização dos grupos de visitantes

Museu Calouste Gulbenkian

1. A dimensão dos grupos organizados tem de respeitar as lotações totais definidas 
para o Museu Calouste Gulbenkian e Exposições Temporárias. 

2. Grupos organizados não escolares:
– Cada grupo não pode exceder de forma alguma, o número máximo  

de 5 participantes;
– Será fornecido um badge, autocolante ou fita de identificação aos participantes 

nestas visitas, de forma a permitir a sua fácil identificação.

3. Grupos organizados escolares: 
– Face ao número máximo de visitantes por grupo anteriormente referido,  

este tipo de visitas deve cumprir as seguintes regras:
3.1. Haverá que subdividir cada turma em 4 a 6 grupos de acordo com a dimensão 

da mesma (com a  alocação do número correspondente de mediadores);
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3.2. Esta subdivisão tem implicações na organização do ponto de vista das 
escolas, pois implicará o desfasamento de entrada dos grupos — admitindo-
-se que uma turma de 25 alunos se divide em 5 grupos de 5, que entram no 
Museu em intervalos de pelo menos 15 minutos, o que permitirá em cada 
período do dia, a seguinte organização:
Manhã: 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45 / 11h00 (1 turma — 5 grupos)
Tarde: 14h15 / 14h30 / 14h45 / 15h00 / 15h15 (1 turma — 5 grupos) 

3.3. Em cada período do dia as turmas terão de ser da mesma escola. Uma 
turma dividida em 5 grupos permanece no Museu durante 2 horas 
correspondentes a 1 hora de visita e 1 hora de espera.

Gulbenkian Música

1. Atividades educativas — a lotação máxima é de 15 participantes;
2. Não pode haver por parte dos participantes partilha de instrumentos musicais 

ou outros materiais. Todos os instrumentos manuseados serão higienizados após 
cada ação. Os materiais de apoio que não podem ser higienizados, deverão ser 
descartados ou entregues aos participantes. Quando necessário serão distribuídos 
kits de utilização única e individual.

Jardim e Edifícios

1. As atividades educativas para grupos organizados ao Jardim têm a lotação 
máxima de 15 participantes;

2. A lotação máxima das visitas para grupos organizados ao Edifício é  
de 5 participantes. Os participantes deverão passar pelo posto de controlo da 
Fundação Calouste Gulbenkian, estando sujeitos ao controlo de temperatura 
corporal. Após a verificação individual da temperatura, será disponibilizada uma 
máscara para utilização do participante, que deverá ser colocada de imediato,  
e mantida durante a permanência nas instalações da Fundação.

3. Não pode haver por parte dos participantes manuseamento de materiais, exceto 
se forem de utilização única e exclusiva para cada um. Quando necessário serão 
distribuídos kits de utilização única e individual.

Condições de higienização dos espaços 

Estão asseguradas pela FCG as operações de higienização, incluindo a disponibilização 
de dispensadores de gel desinfetante em pontos-chave de acesso aos espaços.
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Em síntese

As regras acima enumeradas enquadram-se nas normas e procedimentos definidos 
pela Direção Geral de Saúde, podendo ser revistas, tendo em conta as orientações 
que desta entidade venham a ser emanadas e da evolução da situação pandémica.


