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 Grupo Parlamentar 

 

 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão 

Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura  

Senhor Deputado Ribeiro e Castro 

 

S. Bento, 17 de maio de 2013 

 

Assunto: Requerimento para audição de balanço das alterações relativas à tutela 

do património 

 

O Dia Internacional dos Museus, próximo dia 18 de maio, ganha este ano um significado 

particular para o país. O extraordinário recuo histórico das políticas públicas para o 

setor colocou em risco as conquistas do Portugal democrático. 

A Declaração de Lisboa do ICOM, assinada a 6 de abril deste ano, declara «a Cultura e os 

museus são investimentos importantes para uma melhor sociedade, não colaterais que 

possam ser cortados em tempos de crise.» E ainda «Mesmo em países que enfrentam 

sérios problemas económicos, os museus e o património devem ser financiados para que 

possam continuar a contribuir para a coesão social e para o desenvolvimento». A 

declaração define assim três prioridades para as políticas públicas deste setor: cumprir 

com as responsabilidades de investimento público; garantir a renovação geracional e de 

competências das equipas museológicas; promover a cooperação entre instituições 

públicas e privadas.  

Em Portugal o património cultural corre um duplo risco: falta de recursos crescente e 

degradação da capacidade de intervenção dos técnicos por via das alterações à tutela. A 

situação do património cultural português é preocupante e amplamente conhecida: 

degradação acentuada; desinvestimento acelerado; inexistência de estratégias de 
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investimento para a recuperação e manutenção. É um cenário catastrófico e 

insustentável que exige discussão.  

Há um ano, esta mesma comissão promoveu uma audição com as entidades 

reconhecidas na área do património sobre as alterações em preparação na tutela do 

património. Um ano passado, é urgente avaliar a implementação e consequências da 

reorganização levada a curso. 

Nesse sentido, o Bloco de Esquerda requer a audição das seguintes entidades: ICOMOS, 

ICOM, APOM, Diretora Geral do Património Cultural, Diretores Regionais de Cultura e 

Secretário de Estado da Cultura.  

 

A Deputada do Bloco de Esquerda, 

 

Catarina Martins 

 


