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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu no dia 29 de julho de 2016, 

na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores da ilha de S. 

Miguel, a fim de apreciar, relatar e dar parecer, na sequência do solicitado por Sua 

Excelência a Presidente da Assembleia, sobre a proposta de Decreto Legislativo Regional 

n.º 73/X – Aprova o regime jurídico dos museus da Região Autónoma dos Açores. 

A referida proposta de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 24 de maio de 2016 e foi submetida 

no dia seguinte à Comissão de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente da 

Assembleia. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

 

A proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentada pelo 

Governo Regional ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que decorre da alínea f) do 

artigo 88.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.  
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Por fim, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, a matéria em causa é competência da Comissão 

de Assuntos Sociais. 

 

CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

 

      No dia 1 de junho de 2016, na delegação da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores da ilha de São Miguel, a Comissão Permanente de Assuntos 

Sociais deliberou, por unanimidade, proceder às audições do membro do Governo 

Regional com competência em matéria de cultura e do Diretor do Centro de Estudos 

Etnológicos da Universidade dos Açores.  

Em simultâneo, foi deliberado solicitar parecer escrito à Associação de Municípios 

da Região Autónoma dos Açores, à Delegação da Região Açores da Associação Nacional 

de Freguesias, e aos Institutos Culturais dos Açores, designadamente o Instituto Cultural 

de Ponta Delgada, o Instituto Histórico da Ilha Terceira, o Instituto Açoriano de Cultura, 

o Núcleo Cultural da Horta, o Instituto Cultural Padre João José Tavares, o Centro 

Cultural da Caloura, a Congregação das Irmãs Franciscanas do Hospital da Imaculada 

Conceição, o Clube Náutico Aliança Calhetense e o Museu do tabaco da Maia. 

 A Comissão procedeu às audições supramencionadas em reunião do dia 30 de 

junho de 2016, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

da ilha de São Miguel.  

 

Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC), Professor 

Doutor Avelino de Freitas de Meneses  

O SREC iniciou a audição relembrando que em matéria de museus a política de 

ação governativa regional consiste na criação de unidades museológicas para cada uma 

das nove ilhas dos Açores. Programa este que culminará com a conclusão do Ecomuseu 
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na ilha do Corvo e com obras que estão em fase de conclusão nas ilhas de Santa Maria e 

de São Jorge. 

Pretende-se fazer corresponder as museografias às expetativas locais e externas. 

Acrescentou que, para corresponder a anseios públicos, o Governo Regional procedeu-se 

recentemente à alteração dos horários dos museus da Região Autónoma dos Açores.  

Em matéria cultural, o SREC comentou que esta proposta articula-se com o 

programa do atual Governo Regional e que, em termos jurídicos, aprova o novo regime 

dos museus para a Região Autónoma dos Açores, tendo em consideração a natureza e 

caraterísticas arquipelágicas.  

Este é um diploma aparentado com o Decreto Legislativo Regional n.º 3/2015/A, 

de 4 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico relativo à inventariação, classificação, 

proteção e valorização dos bens culturais móveis e imóveis Lei n.º 107/2001, de 8 de 

setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização 

património cultural.  

A iniciativa em apreciação prevê a inclusão dos museus regionais e de ilha, dos 

parques arqueológicos e de interesse subaquático e ainda uma pluralidade de pequenas 

unidades de caráter museológico independentemente de serem beneficiárias ou não de 

apoio institucional. Este é o objetivo proposto de atuação em rede à luz do que se 

preconiza internacionalmente, explicou o SREC. 

A rede regional dos museus respeita a idiossincrasia de cada instituição e estimula 

a cooperação entre todas elas. Todos os museus e coleções respeitam propósitos e critérios 

técnicos para evitar a proliferação de estruturas redundantes e sem a qualificação 

desejável para o serviço público. A entrada nesta rede faz se por decisão da própria rede 

mediante processo de credenciação. 

A entrada na rede regional dos museus concede acesso à rede portuguesa de 

museus, exceção feita às coleções visitáveis, também ainda não previstas a nível nacional.  
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Como não surgiram dúvidas ou pedidos de esclarecimento após esta intervenção 

do SREC, a audição foi dada por finda.  

 

Audição do Professor Doutor Rui Américo Moreira de Sousa Martins:  

 O Professor Doutor Rui Martins fez uma apreciação profunda ao documento em 

análise, indicando que o mesmo padece de várias lacunas e imprecisões que devem ser 

corrigidas. A sua análise crítica debruçou-se quer sobre os princípios básicos do diploma 

e ao conceito deste, como incidiu de igual forma numa apreciação na especialidade.  

 Dada a densidade da análise efetuada e importância que reveste para uma 

apreciação valorizada do diploma, o Professor Doutor Rui Martins informou que iria fazer 

chegar à Comissão um parecer escrito contendo a análise e reprodução integrais 

realizadas na audição presencial. Esse parecer encontra-se anexo ao presente relatório 

dele fazendo integrante.   

 

Outros pareceres 

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

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, são anexados a este, dele 

fazendo parte integrante os das seguintes entidades: 

 Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores;  

 Instituto Açoriano de Cultura;  

 Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição; 

 Clube Náutico Aliança Calhetense; 

 Museu do Tabaco da Maia. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 
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 A presente iniciativa legislativa visa – cf. dispõe o n.º 1 do artigo 1.º – aprovar “o 

regime jurídico dos museus da Região Autónoma dos Açores.” 

 

 A iniciativa sustenta, para efeitos de justificação da pretensão em apreço, que “Sendo 

a identidade cultural um dos fundamentos da autonomia dos Açores, plasmada no seu 

Estatuto Político-Administrativo, reveste-se pois de particular relevância a identificação, 

guarda, conservação e valorização de artefactos, obras e testemunhos materiais ou de 

património imaterial que a valorizem, interpretem, demonstrem ou suportem.” 

 

 Neste sentido, preconiza-se a criação da “Rede de Museus e Coleções Visitáveis dos 

Açores, como forma de qualificação das práticas museológicas e promoção da cooperação 

institucional, independentemente da natureza jurídica e regime tutelar das instituições 

membro, constituindo-se um espaço de articulação dos museus e coleções da região, entre 

si e com as demais instituições de memória, centros de interpretação e instituições culturais.” 

 

 Por fim, entende-se que a presente iniciativa “reflete a análise das práticas nacionais 

nos últimos anos, introduzindo de igual modo orientações na linha das mais recentes 

correntes internacionais de pensamento nesta área, nomeadamente as emergentes da 

UNESCO.” 

 

CAPÍTULO V 

Apreciação na Especialidade 

Nada a registar. 

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, com o voto favorável à 

iniciativa por parte do PS e com a abstenção com reserva de posição para Plenário por 
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parte do PSD e do PPM, emitir parecer favorável à aprovação, pelo Plenário da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 73/X – Aprova o regime jurídico dos museus da Região 

Autónoma dos Açores. 

 

Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a 

Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP que não se 

pronunciou sobre o assunto. 

 

 

A Relatora 

 

   (Arlinda Nunes) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

             

                A Presidente 

 

       

(Catarina Moniz Furtado) 

 














































