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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

São conhecidos os graves problemas de funcionamento com que – à imagem de outros museus

portugueses – se tem vindo a confrontar o Museu Nacional de Arte Antiga(MNAA).

Recentemente, tanto na audição Parlamentar que teve lugar na Comissão de Cultura,

Comunicação, Juventude e Desporto, como no âmbito da visita realizada ao Museu pelos

deputados da Comissão, o Diretor do MNAA realçou a gravidade dos constrangimentos que

decorrem da falta de autonomia de gestão ou do problema estrutural ao nível dos recursos

humanos.

Algumas destas questões têm implicações ao nível da segurança e integridade física das

instalações e do acervo do Museu.

Entre outras causas de preocupação, e apenas a título de exemplo, refira-se a insuficiência

dramática de vigilantes ou as implicações decorrentes da falta de contratos de manutenção das

estruturas de ar condicionado e eletricidade.

Esta situação de especial preocupação com a segurança de instalações, património e acervos

museológicos é extensiva ao universo mais alargado dos museus portugueses, não se

confinando, obviamente, ao Museu Nacional de Arte Antiga.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, os deputados do PSD abaixo-

assinados vêm por este meio requerer à Ministra da Cultura, por intermédio de Vª Exª, resposta

às seguintes questões:

1. O Governo desenvolveu – ou tem em curso – algum processo de avaliação das condições de

segurança dos museus portugueses e, nomeadamente, do Museu Nacional de Arte Antiga?

2. Em caso afirmativo, quais as principais conclusões ou recomendações?



3. Em caso afirmativo, quais as medidas já adotadas ou em desenvolvimento por parte do

Governo?

Palácio de São Bento, 17 de abril de 2019
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SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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