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RELATÓRIO E PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 115/X 

– “CRIAÇÃO DO MUSEU DO PARLAMENTO” 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

_____________________________________________________________________________ 

 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 08 de 

junho de 2015, na delegação de São Miguel da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, em Ponta Delgada. 

Da agenda da reunião constava a apreciação, relato e emissão de parecer, na 

sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa, 

sobre o Projeto de Resolução n.º 115/X – “Criação do Museu do Parlamento”. 

O mencionado Projeto de Resolução, iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, deu 

entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores em 02 de março 

de 2015, tendo sido enviado à Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Trabalho para apreciação, relato e emissão de parecer.  

 

Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

_____________________________________________________________________________ 

A iniciativa dos Deputados quanto à apresentação de projetos de resolução funda-se 

no disposto no artigo 31.º, n.º 1, alínea d) do Estatuto Político-Administrativo da 

Região Autónoma dos Açores, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 2/2009, de 

12 de janeiro. 

Nos termos do disposto no artigo 145.º do Regimento da Assembleia Legislativa, 

aplicam-se aos projetos de Resolução, com as devidas adaptações, as disposições 

regimentais relativas ao processo legislativo comum, com exceção das enumeradas 

no n.º 1 daquele artigo. 
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O debate em plenário das iniciativas é precedido da apreciação pelas comissões 

especializadas permanentes, cabendo-lhes elaborar os correspondentes relatórios, 

nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa. 

Nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa n.º 30/2012/A, de 21 de 

dezembro, as matérias relativas aos Assuntos Parlamentares são competência da 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho. 

 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

_____________________________________________________________________________ 

A iniciativa aponta que “é tempo de celebrar a memória do Parlamento dos Açores, 

reconhecendo e registando figuras e factos da sua implantação e evolução, e de fazer 

pedagogia da Autonomia Política”. Mais indica que os 40 anos da autonomia política 

e os 25 anos da sede do Parlamento “justificam a criação de um Museu do 

Parlamento, a lançar formalmente a 15 de junho”, pressupondo a instalação de un 

núcleo formal no edifício sede da Assembleia Legislativa, para exposição 

sistematizada e permanente de informações e imagens relacionadas com diversas 

temáticas pertinentes ao Parlamento e à Autonomia. Propõe, igualmente, que o 

referido Museu compreenda também a “interligação programática com as diferentes 

obras de arte que se encontram dispersas nas instalações do edifício-sede” e a sua 

presença a nível informático, com a possibilidade de realização de visita virtual. Mais 

refere que a conceção, a instalação e a manutenção do “Museu do Parlamento” devam 

ser asseguradas pelos meios próprios da Assembleia Legislativa. 

Desta forma, a iniciativa propõe: 

1. Criar o “Museu do Parlamento” no edifício sede da Assembleia Legislativa, 

constituído por três componentes: 

a) Um núcleo central com exposição permanente de caráter documental; 

b) Uma interligação programática com as obras de arte das instalações da 

Assembleia; 

c) Uma projeção virtual no sítio oficial da Assembleia. 
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2. Assegurar a sua conceção, instalação e manutenção nos seguintes 

pressupostos: 

a) Execução pelos meios próprios da Assembleia Legislativa; 

b) Parecer pelo Conselho Consultivo a constituir por um Deputado de cada 

Partido com representação parlamentar; 

c) Decisão pela Mesa da Assembleia. 

3. Implementar a sua instalação com a seguinte calendarização: 

a) Lançamento formal a 15 de junho de 2015, assinalando o 25.º aniversário 

da inauguração do atual edifício sede; 

b) Abertura oficial a 27 de julho de 2016, comemorando o 40.º aniversário da 

inauguração da Assembleia Regional dos Açores. 

  

 Capítulo IV  

CONTRIBUTOS DE OUTRAS ENTIDADES 

_____________________________________________________________________________ 

a) Audição do proponente 

O Deputado José Andrade, do PSD, na qualidade de proponente, explanou que a 

iniciativa falava por si, inserindo-se no âmbito das comemorações dos 40 anos da 

Autonomia Constitucional, de forma a celebrar a História da Autonomia e do próprio 

Parlamento. Referiu que se propunha a instalação do Museu do Parlamento em três 

vertentes, incluindo uma presença no site da Assembleia Legislativa, com 

possibilidade de visita virtual especialmente destinada aos açorianos residentes nas 

outras ilhas ou radicados na nossa diáspora. Mais informou que a criação deste tipo 

de Museu constitui uma tendência crescente na Europa e na América, com a 

musealização de acervos parlamentares um pouco por todo o Mundo. 

A Deputada Graça Silveira, do CDS/PP, afirmou que tratando-se de um museu e não 

apenas de um espaço museológico, teria que ser sujeito a uma gestão pública, 

questionando como se desenvolveria o projeto, já que sendo um museu propriamente 

dito requereria o envolvimento de especialistas na matéria e não apenas os recursos 

da Assembleia. 
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Retomando a palavra, o Deputado José Andrade, do PSD, fez referência a outros 

espaços semelhantes, dando como exemplo os núcleos museológicos das Assembleias 

Estaduais do Brasil, que são espaços vocacionados para organizar e preservar a 

memória da instituição parlamentar e que estava convencido que a própria orgânica 

da Assembleia Legislativa saberia dar a resposta adequada àquelas questões. 

Afirmou acreditar que o Parlamento terá quadros próprios capazes de executar a 

implementação daquela iniciativa, ainda que sob coordenação científica de entidade 

especializada. 

b) Audição da Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores 

A Comissão procedeu à audição da Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores na sua reunião de 08 de maio de 2015. 

A Presidente da Assembleia Legislativa afirmou que saudava todas as iniciativas 

que visassem a promoção da Autonomia e a aproximação do Parlamento à 

comunidade. Mais referiu que, naquele caso concreto, considerava-a uma iniciativa 

interessante mas que era necessário fazer um enquadramento, em alguns aspetos 

relacionado com a gestão da Assembleia Legislativa. Informou a Presidente que 

aquela Presidência havia elaborado um documento estratégico, tendo sempre em 

consideração uma gestão que, na linha das anteriores legislaturas tinha primado 

pelo rigor e pela transparência das suas contas e que zelava pela boa gestão dos 

dinheiros públicos. Mais indicou que aquele documento previu uma diversidade de 

pontos, de forma a que fosse possível ter uma ideia de, ano a ano, saber o que se podia 

fazer. Referindo-se ao saldo que havia transitado da legislatura anterior, afirmou 

que a lista de prioridades também tinha sido importante. Referiu-se à Delegação do 

Corvo, à renovação da Assembleia para que possa estar de “cara lavada” nos seus 25 

anos, à reparação do teto da Delegação de São Miguel que sofria de um problema com 

térmitas. Fez ainda referência à situação da Delegação de São Jorge, onde se estava 

a procurar um edifício que albergasse a mesma e à Delegação da Terceira, que estava 

a necessitar de obras e conservação. No respeitante ao Projeto de Resolução, afirmou 

que, quando se referia à instalação daquele Museu no edifício sede da Assembleia, 
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que tal suscitava algumas dúvidas que tal fosse possível, já que aquele já não tinha 

espaços disponíveis. Afirmou que a Presidência tinha vindo a ter uma reunião com 

os Presidentes das Comissões e membros da Mesa da Assembleia, bem como com os 

Presidentes dos Grupos Parlamentares, tendo em outubro passado saído um grupo 

de trabalho para as comemorações dos 40 anos da Autonomia. Informou ainda que 

foi feita uma visita ao edifício do Conservatório, onde, a continuar com as obras, foi 

pensado criar mais uma ou duas salas de reuniões e passar para aquele edifício todas 

as lembranças, medalhas, galhardetes que estavam inventariadas mas não 

visitáveis, bem como a biblioteca, já que aquela não oferecia condições para ser 

visitada. Mais disse que, na mesma altura também havia sido abordada a 

possibilidade de haver protocolos com outras instituições e que todo aquele 

enquadramento servia para dizer que o pensamento da Assembleia Legislativa ia ao 

encontro do que propunha o Projeto de Resolução, mas não no edifício sede, dado o 

mesmo não reunir as melhores condições para isso. Mais afirmou que a questão das 

datas punha algumas dificuldades, bem como a nível orçamental e a nível físico. 

O Deputado José Andrade, do PSD, disse depreender que a Presidente da Assembleia 

concordava com a conveniência e a oportunidade de haver um espaço de exposição 

permanente e formal mas que a intenção seria deslocá-lo para o edifício do antigo 

Conservatório. Questionou se a Presidente da Assembleia admitiria a possibilidade 

de passar para o edifício do Conservatório alguns serviços de caráter contabilístico e 

administrativo, deixando, assim, espaço no edifício sede para que se pudesse 

implementar o Museu do Parlamento. No respeitante à calendarização, informou que 

a mesma era meramente indicativa e que, mais importante do que anunciar no 

presente ano, era implementar no ano seguinte. Referiu que aquela não era uma 

proposta fechada e que poderia acolher algumas das sugestões feitas, considerando 

também os pareceres recebidos.  

Retomando a palavra, a Presidente da Assembleia Legislativa referiu que a Mesa da 

Assembleia tinha sempre decidido ouvir os líderes primeiro, em matéria de 

substância e que, quando falava na localização, no plano estratégico e no que foram 

as decisões da mesa, nunca se havia falado num Museu do Parlamento mas sim no 

rentabilizar do edifício que tinham, passando para lá o acervo, afirmando igualmente 
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que não poderia responder, porque naturalmente a mesa havia entendido, em 

determinado processo, que o acervo deveria passar pra o edifício do Conservatório. 

Indicou que, a ser no edifício sede, as dificuldades seriam maiores. Mais afirmou que, 

se o Parlamento entendesse que teriam que ser deslocalizados serviços, que lhe 

parecia que as datas teriam que ser efetivamente meramente indicativas. Mais 

reforçou que o que havia sido feito tinha-o sido com o consentimento da Mesa e que 

a mesma adaptar-se-ia à decisão que viesse do Parlamento. 

Retomando a palavra, o Deputado José Andrade, do PSD, afirmou que a intenção 

daquele “Museu do Parlamento” ia muito além de um mero “quarto de lembranças”. 

Questionou a Presidente se, a nível da caracterização proposta, lhe pareciam 

adequadas as três componentes funcionais que o próprio Museu poderia integrar, 

bem como a metodologia proposta para a sua implementação.  

Replicando, a Presidente da Assembleia indicou que, por achar que o Museu não 

seria apenas feito de lembranças e de fotografias é que as datas a preocupavam, e 

que o conteúdo programático lhe parecia bem. Referiu que era necessário um 

Parlamento onde as pessoas se pudessem sentir familiarizadas. Referiu que, de uma 

forma geral, concordava com a intenção proposta. No respeitante à metodologia, 

referiu que sempre que se pudesse desenvolver os projetos com o pessoal do 

Parlamento, tal seria aconselhável. Mais indicou que, se se entendesse que deveria 

ser criado um conselho consultivo, que estaria bem mas que nunca fariam nada sem 

ouvir os líderes, a Mesa e os Presidentes de Comissão.  

A Deputada Graça Silveira, do CDS/PP, referiu que a largura de banda da 

Assembleia Legislativa tinha vindo a degradar-se e que, se fôssemos sobrecarregá-la 

com um Museu virtual, iria tornar-se impraticável, questionando em que fase estava 

o alargamento da banda. Questionou sobre a existência de funcionários na 

Assembleia que pudessem levar a cabo um projeto de museologia.  

Respondeu a Presidente da Assembleia que, ao nível da rede, no início do ano havia 

sido lançado um concurso internacional para um novo plano de comunicações que 

visava separar a videoconferência da restante navegação e que, no Plenário, o 

problema era o próprio wi-fi. Mais referiu que, a partir de maio, o problema ficaria 
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resolvido, para que também se pudesse carregar mais informação no site. No 

respeitante aos funcionários, informou que se tinha vindo a fazer um trabalho de 

digitalização dos Diários e de outros documentos que estavam em papel e que 

tínhamos que pensar o que é que queríamos daí a 40 anos. Afirmou que, obviamente, 

a recorrência aos funcionários da Assembleia estava restrito ao que eles pudessem 

fazer, daí ter-se falado em parcerias. 

c) Outras diligências 

A Comissão solicitou pareceres escritos aos antigos Presidentes da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, os quais vão anexos ao presente 

Relatório e são dele parte integrante. 

 

Capítulo IV 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

_____________________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do PS absteve-se, com reserva da sua posição para 

Plenário, considerando que o projeto de resolução em apreço carecia de 

aperfeiçoamento em algumas questões.  

O Grupo Parlamentar do CDS/PP e a Representação Parlamentar do PCP 

absteve-se igualmente, com reserva da sua posição para Plenário. 

O Grupo Parlamentar do PSD manifestou-se a favor da iniciativa. 

 

Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER 

_____________________________________________________________________________ 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente 

e Trabalho deliberou, por maioria, com os votos a favor da iniciativa por parte do 

PSD e as abstenções com reserva para Plenário do PS, do CDS/PP e do PCP, emitir 
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parecer favorável à aprovação do Projeto de Resolução n.º 115/X – “Criação do Museu 

do Parlamento”. 

  

Ponta Delgada, 08 de junho de 2015 

 

A Relatora, 

 

 

Marta Couto 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente, 

 

 

Francisco Coelho 

 

 

 

 

 

 
























