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CAPÍTULO I 

Introdução 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu, no dia 07 de fevereiro de 

2014, na delegação da Assembleia Legislativa da cidade de Angra do Heroísmo, com o 

objetivo de apreciar, relatar e dar parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência 

a Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/X – Cria a Rede de Instituições 

Museológicas dos Açores. 

O referido Projeto de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 30 de outubro de 2013, tendo sido 

submetido à Comissão de Assuntos Sociais por despacho da Presidente da Assembleia 

datado de 01 de novembro de 2013. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

O Projeto de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentado por 

iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao abrigo do disposto na 

alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores (Lei n.º 2/2009, de 12 de Janeiro) e do artigo 114.º do Regimento 

da Assembleia Legislativa Regional dos Açores (Resolução 15/2003/A, de 26 de 

Novembro).  

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

sendo que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do disposto 

na alínea a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores.  

Nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, as matérias relativas a “cultura” são 

competência da Comissão de Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

A Comissão deliberou, por unanimidade, proceder à audição do proponente 

(Grupo Parlamentar do PSD), do Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura 

(SRECC) e do Prof. Doutor Rui Sousa Martins, pelo Centro de Estudos Etnológicos do 

Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais, da Universidade dos Açores. A 

Comissão deliberou solicitar parecer escrito ao Instituto Açoriano de Cultura, ao 

Instituto Cultural de Ponta Delgada, ao Núcleo Cultural da Horta, à Associação de 

Municípios da Região Autónoma dos Açores, à Delegação Regional da Anafre e ao 

Instituto Histórico da Ilha Terceira. 

As audições tiveram lugar nos dias 08 e 09 de janeiro de 2014, na delegação da 

Assembleia Legislativa em Ponta Delgada. 

 

1) Apresentação da iniciativa pelo proponente: 

O deputado José Andrade (em substituição do deputado João Costa), do PSD, 

apresentou o projeto de Decreto Legislativo Regional evocando que a criação da Rede 

de Instituições Museológicas dos Açores (RIMA) parte de pressupostos que considera 

consensuais, ou seja, existe na Região Autónoma dos Açores mais de cinquenta 

instituições museológicas de diferentes propriedades, tipologias e temáticas, que no seu 

conjunto constituem uma oferta cultural que vale pela sua dimensão e diversidade e que 

se pretende mais articulada, seja pela integração dos Museus Regionais e de Ilha, seja 

pelo envolvimento dos espaços museológicos de Autarquias Locais, de Instituições 

Privadas e até de Particulares. O facto de existir atualmente uma rede formal com os 

oito Museus tutelados pelo Governo Regional dos Açores não impede a existência de 

uma rede mais alargada. O que o Grupo Parlamentar proponente pretende com esta 

iniciativa é somente a criação de uma rede informal de adesão voluntária, sem carater 

vinculativo e sem dependência hierárquica. Os objetivos desta iniciativa são assegurar o 

levantamento e edição anual de um guia regional bilingue das diferentes instituições; 

conceber e publicar roteiros de temáticas comuns, bem como construir e gerir um portal 

promocional das diferentes instituições culturais a visitar nos Açores. As 

funcionalidades inerentes a esta iniciativa prendem-se com a itinerância de iniciativas 
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de interesse geral, o intercâmbio de objetos de interesse comum e a formação e 

informação dos diversos colaboradores, nomeadamente dirigentes, técnicos e auxiliares. 

A RIMA será formada por uma Assembleia Geral e por uma Comissão 

Coordenadora que exercerá as funções de mediação entre todas as instituições aderentes 

e prestará todo o apoio logístico necessário, nomeadamente junto da Direção Regional 

da Cultura. O seu funcionamento será norteado por um regulamento definido e 

aprovado em sede da Assembleia Geral. Em conclusão, o deputado José Andrade 

explicou que esta iniciativa resulta de um trabalho de auscultação realizado em 2013 

donde se concluiu a necessidade de existir uma entidade agregadora de todas as 

instituições museológicas dos Açores, o que se pode confirmar, disse, pelos vários 

pareceres, de concordância, entretanto recebidos no âmbito da apresentação desta 

iniciativa. 

 

2) Audição do Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura 

(SRECC): 

O SRECC começou por referir um pormenor importante que, no seu entender, o 

deputado proponente se esqueceu de mencionar, nomeadamente o Decreto 

Regulamentar Regional n.º 8/2013/A, de 17 de julho, que procedeu à alteração da Lei 

Orgânica do Governo Regional, e que na Direção de Serviços Externos e de Ação 

Cultural da Secretaria que tutela, estabeleceu a competência de “assegurar o 

funcionamento da Rede Regional de Museus, participando no planeamento, construção 

e organização dos museus integrantes da rede”. De salientar que pertencem à Rede 

Portuguesa de Museus, os museus que também se encontram integrados na Rede 

Regional de Museus dos Açores, a saber: os três núcleos do Museu Carlos Machado, os 

dois núcleos do Museu de Angra do Heroísmo, os três núcleos do Museu do Pico, a 

Casa Manuel de Arriaga, na Horta, o Museu Francisco Lacerda, na Graciosa e o Museu 

das Flores e o Museu de Santa Maria, não esquecendo que o Museu do Corvo também 

já existe formalmente e será integrado a seu tempo. Outras instituições museológicas 

poderão vir a integrar a rede. 

Será realizado um inquérito durante o primeiro semestre de 2014 com o objetivo 

de caracterizar as diversas entidades museológicas existentes a nível regional, fazendo 
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como que uma “radiografia” da realidade museológica da Região, inventariar as 

instituições museológicas que não se encontram inventariadas ainda; este trabalho será 

feito por um grupo de trabalho constituído por individualidades de reconhecida 

experiência na matéria, a saber: Francisco Maduro Dias, João Paulo Constância, Luís 

Menezes, que trabalharão com a coordenação da Diretora de Serviços Externos e de 

Ação Cultural, Ana Beatriz Faustino. Após a conclusão deste trabalho de fundo será 

definida a linha programática da Rede Regional de Museus dos Açores, através da qual 

será possível atuar a nível de informação, da formação de técnicos e da sua qualificação, 

reconhecendo que é importante para a credenciação dos Museus Regionais dotá-los dos 

Quadros Técnicos exigidos. Numa segunda fase deste trabalho serão editadas 

publicações (roteiros, brochuras…) de carater promocional, como também será 

reativado o portal existente, que de momento se encontra desativado por estar 

desatualizado. O SRECC defendeu que os Museus devem ser vistos como centros de 

afirmação de identidade, de produção e divulgação de conhecimento, de afirmação 

social e educativa junto das comunidades com que se relacionam, com especial 

importância nas ilhas mais pequenas. 

Em suma, a Rede Regional de Museus está constituída e existe no terreno, 

pretendendo-se com este trabalho que funcione como um sistema organizado de museus 

e entidades museológicas, baseado numa adesão voluntária (por iniciativa própria, 

mediante o cumprimento de determinados requisitos técnicos), e cuja centralização 

funcione em termos de coordenação e não de direção, cabendo esta a cada museu, pelo 

que, considerou o SRECC, a iniciativa do PSD agora apresentada, com todo o mérito 

devido está prejudicada porque prevê a criação de uma instituição que, mesmo já 

existente, está em progressão. 

 

Seguiu-se um período de pedidos de esclarecimento, que contou com as 

intervenções dos deputados José Andrade e Renata Correia Botelho. 

 

 O deputado José Andrade tomou a palavra para salientar a diferença entre a 

iniciativa proposta pelo PSD e a atual Rede Regional de Museus. Defendeu que a 

iniciativa agora apresentada pretende agregar todas as Instituições Museológicas 
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independentemente da titularidade, da temática ou da localização; pretende ser uma rede 

informal que nasce e terá o seu suporte na sociedade civil açoriana e não inicie e 

termine numa base governamental. O deputado recordou que a lei mencionada pelo 

SRECC que criou a Rede Regional de Museus tutela os oito museus regionais e de ilha 

que são propriedade da Região, sublinhando o vínculo governamental que esta encerra 

em si e que fica aquém da proposta do PSD. Sublinhou que a iniciativa agora em apreço 

prevê que as decisões sejam tomadas por uma Assembleia Geral e implementadas por 

uma Comissão Coordenadora e considerou que é viável as duas redes funcionarem em 

paralelo ou em conjunto, respeitando os princípios subjacentes a cada uma.  

 O deputado Aníbal Pires considerou que esta proposta, permitindo um 

envolvimento dos vários promotores e núcleos museológicos na vida cultural da Região, 

não se sobrepõe à do Governo Regional dos Açores, vem sim, permitir um 

envolvimento das políticas culturais. Referiu também que a iniciativa em apreço não 

acarreta grandes despesas e que ao mesmo tempo continua a ser tutelada pela Direção 

Regional da Cultura pois a ela se comete algumas despesas funcionais. Por fim, 

perguntou ao SRECC em que ponto é que a RIMA conflitua ou complementa a ação da 

Direção de Serviços Externos e de Ação Cultural criada recentemente pelo Governo 

Regional dos Açores. 

 A deputada Renata Correia Botelho salientou, em concordância com as 

intervenções que a precederam, o caráter identitário de cada instituição museológica, 

bem como a importância de um funcionamento em rede (questão na qual parecem estar 

todos de acordo), mas levantou algumas dúvidas, nomeadamente acerca dos critérios de 

inclusão das instituições nesta rede em apreciação. Assim, solicitou ao SRECC que 

explicasse se poderá haver adaptação dos critérios da Lei Quadro dos Museus que 

permitam uma maior agilização de procedimentos no que respeita à Região, uma vez 

que no Projeto Decreto Legislativo Regional em discussão não existe menção aos 

critérios de adesão por parte das instituições, o que suscita a dúvida se o acesso à RIMA 

é livre de qualquer arbítrio. 

 O SRECC em resposta ao deputado José Andrade disse estarem de acordo, 

apenas com dificuldade de comunicação, uma vez que, em nenhum ponto da Rede 

Regional de Museus existe distinção entre museus públicos e privados. O que existe é 
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uma Lei Quadro de Museus que tem de ser reconhecida como tal e que os museus 

privados têm de cumprir determinado tipo de requisitos para a sua adesão à Rede 

Regional existente. Esta permite integrar todos os museus públicos e privados que o 

desejem fazer, respeitando critérios definidos por legislação, salientando que nada 

impede que os mesmos se associem em grupos. Considerou desadequado ser uma 

Assembleia Geral a definir os modelos pelos quais os museus se devem organizar. 

Exemplificou que o primeiro interesse, finalizado o trabalho que mencionou, é ter a 

Rede Regional com funções de coordenação técnica facilitando a circulação de 

coleções, situação que não considerou viável ser definida por uma Assembleia Geral. 

Em relação ao deputado Aníbal Pires, respondeu que não existe qualquer conflito, 

considerou sim, que esta iniciativa tem como objetivo algo que já está a ser feito, sendo 

apenas o nome que as diferencia. À deputada Renata Correia Botelho reiterou que existe 

neste momento o já mencionado grupo de trabalho, constituído por elementos de mérito 

reconhecido na história dos museus da Região Autónoma dos Açores, e que estes vão 

apresentar ao Governo Regional uma proposta de adaptação da Lei Quadro à Região, 

permitindo as adaptações necessárias decorrentes da diversidade existente nas nossas 

ilhas. Indicou também que o Governo Regional pretende apresentar publicamente esta 

proposta no mês de Outubro, aproximadamente. 

 O deputado José Andrade insistiu que a Rede Regional de Museus foi criada 

pelo Governo Regional em 2001 e, pelo que é possível apurar no portal do Governo 

Regional, na parte que a isto respeita, compreende apenas os oito museus oficiais e 

nunca foi além disso. Salientou também os pareceres já recebidos, todos favoráveis, 

nomeadamente o do Instituto Açoriano de Cultura que concorda em pleno com a 

proposta apresentada. 

 O SRECC esclareceu que o portal está desativado precisamente por se encontrar 

desatualizado e que será atualizado após a conclusão do trabalho anunciado, após o qual 

também serão definidos critérios de adesão tendo em conta as especificidades 

existentes. Não será o Governo Regional a obrigar a adesão, esta será voluntária, mas 

sendo compreensível que por questões técnicas, após a sua integração, ficarão sujeitas 

às regras da Rede Regional.  
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3) Audição do Prof. Doutor Rui Sousa Martins: 

O Prof. Doutor Rui Sousa Martins apresentou oralmente a sua posição 

relativamente à iniciativa em análise, cujo conteúdo fica totalmente expresso no 

documento escrito que entregou à Comissão, e que se reproduz na íntegra, enquanto 

anexo do presente relatório. 

 

Após a apresentação, seguiu-se um período de pedidos de esclarecimento, com 

intervenções dos deputados José Andrade, Catarina Moniz Furtado e Renata Correia 

Botelho.  

 

 O deputado José Andrade perguntou ao Prof Doutor Rui Sousa Martins se 

considera que a Rede Regional de Museus existente atualmente dispensa a RIMA, e se, 

na eventualidade da Rede Regional de Museus passar a integrar os museus autárquicos e 

privados, não estaria a desvirtuar a museologia açoriana. 

 O Professor começou por afirmar que existe uma Rede Açoriana de Museus, 

mas que não corresponde ao universo museológico açoriano; exemplificou que adquiriu 

um guia do património no Museu do Douro que, no capítulo referente aos Açores 

mencionava apenas, na área da museologia do vinho, os espaços museológicos do Pico 

e da Graciosa, omitindo o dos Biscoitos na ilha Terceira. Ora, este último é particular, 

bem como outros dois privados existentes na ilha do Pico, discordando desta situação. 

No seu entender, a imagem transmitida num livro oficial não pode ser dissociada de 

outra realidade existente, a realidade dos museus privados, pelo que no seu entender a 

Rede Regional criada não dispensa a criação de uma nova Rede que abarque todas as 

instituições museológicas existentes. Ponderando a possibilidade de alargar a existente, 

o Professor discorda, alegando existirem duas dinâmicas diferentes: a ambiental e a 

cultural. Assim, referiu existirem nos Açores 14 Centros de Interpretação Ambiental, 

tendo neste grupo o mais notável Museu dos Açores – Os Capelinhos – na Horta e aqui 

explicou,” uma coisa é uma organização trabalhar em conjunto com ambiente e cultura, 

outra coisa é trabalhar juntamente”. Sendo também, na sua opinião, inviável fazer 

depender os parques naturais de ilha, bem como os Centros já referidos à Rede Regional 

de Museus. Afirmou que a Rede Regional de Museus existente, dependente da tutela é a 
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“coluna vertebral” de todo o sistema e que tal não está em causa. O problema surge na 

articulação das várias entidades, onde se verificam realidades e categorias diferentes. 

Enalteceu o trabalho desenvolvido a nível de turismo ambiental defendendo que falta 

esse passo na cultura museológica e criar roteiros temáticos abrangendo as diversas 

ilhas de forma integrada.  

Concluiu, dizendo que não lhe parece possível nem desejável existir uma 

hierarquia na área museológica dos Açores. 

 A deputada Catarina Moniz Furtado disse que ao olhar para o Centro de 

Interpretação do Vulcão dos Capelinhos que conjuga a vertente biológica, a patrimonial 

e a nossa cultura açoriana entende que esta é um bom exemplo de articulação entre a 

Administração Regional/Central e Local, que combina políticas a vários níveis como o 

turismo/ambiente/cultura, ao contrário da RIMA que pretende ser o mais possível 

desgovernamentalizada. Assim, questionou o Professor se este considera que a RIMA 

deva ser coordenada pelo Governo Regional, pela Administração Local, pela Anafre ou 

pela própria sociedade civil como proposto na iniciativa em apreço.  

 O Prof. Doutor Rui Sousa Martins concordou que o resultado das dinâmicas 

identificadas é extremamente rico e singular, considerando o Centro de Interpretação do 

Vulcão dos Capelinhos notável, mas não exemplificativo. Este compreende a geologia 

dos Capelinhos, da Horta e dos Açores, traduz um património geológico que integra o 

edifício mas a gestão não é integrada pois tem uma multiplicidade de recursos que não 

estão integrados. 

 A deputada Renata Correia Botelho começou por transmitir ao Professor alguns 

considerandos importantes a ter em conta na presente audição, onde concordou que a 

Rede de Museus deve ser alargada, como aliás, também defende o deputado José 

Andrade mas, relembrou que no dia anterior o SRECC informou da constituição de um 

grupo de trabalho formado por pessoas de renome no meio cultural e museológico, que 

irão precisamente realizar um trabalho de aprofundamento de toda a realidade existente 

e por conseguinte o Governo Regional pretende alargar a rede atual a todas as entidades 

que pretendam dela fazer parte, respeitando, necessariamente, os requisitos definidos. 

Clarificou que esta preocupação é um facto, também da parte do Governo Regional que, 

com este trabalho permitirá adaptar a Lei Quadro de Museus existente à realidade da 
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Região. A deputada questionou o professor sobre se este concorda que as instituições 

possam aceder à rede da forma como está prevista no presente diploma. 

 O Professor considerou a pretensão do Governo Regional mais uma 

preocupação, pois não vê como seja possível passar os 14 Centros de Interpretação (que 

atualmente estão na dependência da tutela ambiental) para a tutela da cultura. E 

explicou que é necessário alargar o horizonte Açores para o Nacional, e pensar na Rede 

Portuguesa de Museus, realçando que a principal fonte museológica dos Açores é a 

Geologia. Defendeu que não se deve estatizar tudo, como o Governo pretende desta 

forma fazer ao querer tutelar museus municipais e privados. Entendeu esclarecer que, 

como Diretor de um Museu é seu dever estar solidário com a existência de outros 

museus, salientando que a definição de Museu instituída pela Unesco é: Instituição 

permanente aberta ao público. Finalizou explicando à deputada Renata Correia Botelho 

que a RIMA deve estar no âmbito da Direção Regional da Cultura, mas com maior 

alargamento e deixou o alerta que roteiros não devem ser apenas de cultura, mas que 

tenham ambiente e cultura articulados em conjunto.  

 

Outros Pareceres: 

Os pareceres que, à data da elaboração do presente relatório, deram entrada na 

Comissão de Assuntos Sociais, dele fazem parte integrante. 

 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

 

A presente iniciativa legislativa visa – cf. dispõe o artigo 1.º – criar “a Rede de Instituições 

Museológicas dos Açores” [RIMA].  

 

Invoca-se para o efeito que “A singularidade cultural do arquipélago dos Açores, 

enriquecida pela diversificada realidade de cada ilha e pela partilha de elementos comuns, 

carece de uma política museológica que promova uma adequada gestão dos valores e 

recursos patrimoniais com vista ao desenvolvimento social local e à promoção do 

turismo.” 
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Segundo a iniciativa, “Existem atualmente na Região Autónoma dos Açores mais de meia 

centena de instituições museológicas – de diferentes titularidades, tipologias e temáticas – 

que contribuem, de forma insubstituível, para a defesa, o enriquecimento e a valorização 

de um património que identifica os habitantes das ilhas.” 

 

Nestes termos, defende-se que “A criação e desenvolvimento de uma rede global que 

valorize todo o conjunto, respeitando a sua diversidade cultural, temática e institucional, 

beneficia as entidades participantes e favorece a coesão social e cultural de cada ilha e do 

arquipélago.”     

 

Assim, consagra-se (cf. artigo 2.º) que “A RIMA constitui uma rede informal, sem caráter 

vinculativo ou dependência hierárquica, que visa envolver e articular os museus existentes 

nos Açores, quer sejam de propriedade ou de gestão da Região, de instituições públicas ou 

privadas, de associações, do terceiro setor, ou dos particulares.”  

 

Por último, estabelece-se (cf. artigo 3.º) que a RIMA tem os seguintes objetivos: 

 

i. “Objetivos promocionais: 

a) Levantamento e edição anual de um guia regional bilingue com informações úteis 

sobre as instituições museológicas; 

b) Conceção e publicação de roteiros de temáticas comuns envolvendo instituições de 

diferentes concelhos e ilhas; 

c) Construção e gestão de um portal promocional das instituições em geral e de cada 

uma em particular através dos respetivos sítios eletrónicos.” 

 

ii. Objetivos funcionais: 

a) Itinerância de iniciativas de interesse geral; 

b) Intercâmbio de objetos de interesse comum; 

c) Formação e informação de dirigentes, técnicos e auxiliares.”  
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CAPÍTULO V 

Apreciação na Especialidade 

Nada a registar. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, emitir 

parecer desfavorável ao Projeto de Decreto Legislativo Regional nº20/X – Cria a Rede 

de Instituições Museológicas dos Açores, com o voto contra do PS, os votos a favor do 

PSD e do PPM e com a abstenção com reserva de posição para plenário do CDS-PP. 

 

A Relatora 

 
(Arlinda Nunes) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

     O Presidente 

 
 (Domingos Cunha) 
























