
Assim, para além de efetuar pesquisas sobre a Base de Dados de 
suporte ao Inventário Nacional, poderá utilizar o MatrizPCI para: 
iniciar o procedimento de inventário de manifestações imateriais, 
como medida fundamental para a sua salvaguarda e valorização 
à escala nacional; actualizar e rever informação relativa a 
manifestações de PCI já inventariadas; participar nas diversas 
fases de consulta direta e de consulta pública dos procedimentos 
de inventário de PCI

O Inventário Nacional: promove a realização do procedimento de 
inventariação de forma integralmente desmaterializada, 
prevendo a participação nesse processo de entidades de caráter 
científico, técnico e administrativo de relevância para a 
salvaguarda do PCI; assenta sobre uma estratégia de salvaguarda 
de tipo bottom-up, estimulando a participação direta das 
comunidades, grupos e indivíduos no processo de inventariação 
do seu Património Cultural Imaterial.

O Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial 
constitui-se como medida fundamental para a salvaguarda do 
PCI em Portugal, e a sua utilização para fins de inscrição de 
manifestações imateriais representa condição indispensável para 
sua eventual candidatura à Lista Representativa do Património 
Cultural Imaterial da Humanidade ou à Lista do Património 
Cultural Imaterial que Necessita de Salvaguarda Urgente.
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Efetue aqui as suas pesquisas de manifestações imateriais inventariadas, 
quer à escala nacional, através do Inventário Nacional, quer à escala 
internacional, através da UNESCO e da Convenção para a Salvaguarda do 
Património Cultural Imaterial, através das diferentes modalidades 
(pesquisa orientada / pesquisa avançada) que lhe oferece o MatrizPCI. 

Aqui poderá encontrar recursos de referência em língua portuguesa sobre 
património imaterial, incluindo legislação e normativos, edições 
eletrónicas e documentação técnica de relevância para a promoção da 
salvaguarda do PCI às escalas nacional e internacional, assim como 
recursos para a sensibilização dos jovens para a necessidade de protecção 
do seu PCI.

Descubra o MatrizPCI, simultaneamente uma fonte de recursos em língua 
portuguesa para difusão de boas práticas e valorização do Património 
Cultural Imaterial e o sistema de informação de suporte ao Inventário 
Nacional do Património Cultural Imaterial.

Utilize o MatrizPCI para dar início ao procedimento de inscrição de 
manifestações imateriais no Inventário Nacional, como medida 
fundamental para a sua salvaguarda e valorização à escala nacional, assim 
como para proceder à atualização e à revisão de manifestações já 
inventariadas.

O MatrizPCI promove o envolvimento das comunidades, dos grupos e dos 
indivíduos na salvaguarda do seu próprio património imaterial, através da 
participação direta nas diversas fases de consulta pública relativas aos 
procedimentos de inventariação de Património Cultural Imaterial.
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