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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições Gerais

CAPÍTULO III

Disposições relativas à Administração Pública

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 18.º-A

Levantamento das necessidades dos museus públicos 

1 - Até ao final do primeiro trimestre de 2023, o Governo realiza o levantamento das 

necessidades de intervenção nos museus públicos.

2 - Concluído o levantamento previsto no número anterior, o Governo procederá, a 

curto prazo, à contratação das intervenções mais urgentes.

Nota Justificativa:

Os museus nacionais atravessam um período de graves dificuldades. Várias são as 

promessas governativas, de inúmeros investimentos para a solução dos problemas nos 

museus nacionais, contudo, estes investimentos acabam sempre por recair nos mesmos 

museus, e mesmo assim pecam por insuficientes. As queixas dos responsáveis e 
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profissionais do setor museológico são recorrentes e cada vez mais desesperadas. Desde 

a falta de recursos humanos, à degradação de serviços e edifícios, assistimos mesmo à 

necessidade de fecho temporário de alguns museus, de algumas salas dos mesmos ou 

mesmo chegar ao ponto de existirem coleções e obras de arte em risco da sua própria 

manutenção. 

Um país como Portugal, cuja mais-valia económica adquirida pela turismo é brutal, 

torna-se inconcebível observar o estado a que chegaram os museus nacionais, ou ainda 

mais inconcebível mesmo, é uma Nação quase milenar não considerar como prioritário 

a preservação e promoção do seu património histórico e cultural.

Assim sendo, insta-se o Governo a realizar um levantamento nacional acerca das 

necessidades de intervenção nos museus nacionais, por forma a que seja possível 

dignificar devidamente um setor que congrega a memória histórica e cultural de 

Portugal. 

São Bento, 11 de novembro de 2022
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