Grupo Parlamentar

Exma. Senhora,
Presidente da Comissão de Cultura e
Comunicação
Deputada Ana Paula Vitorino

S. Bento, 08 de abril de 2021
Assunto: Audição do Grupo de Projeto Museus no Futuro para apresentação do relatório
“Museus no Futuro”, nas pessoas da sua Coordenadora, Dra. Maria Clara Frayão Camacho e
do Professor Doutos José Manuel Varejão
Recentemente foi tornado público o relatório elaborado pelo Grupo de Projeto “Museus
no Futuro”, coordenado por Clara Frayão Camacho e que integra especialistas na área
como o Professos José Manuel Varejão. Este projeto consiste na análise, diagnóstico e
elaboração de propostas e recomendações no curto e no médio prazo para o Museus
Palácios e Monumentos.
A missão do Grupo de Projeto, como se pode ler no texto do relatório, é a “de identificar,
conceber e propor medidas que contribuam para a sustentabilidade, a acessibilidade, a
inovação e a relevância dos Museus, Palácios e Monumentos na dependência da DireçãoGeral do Património Cultural e das Direções Regionais de Cultura”.
A promoção da sustentabilidade económica, financeira e social dos Museus, Palácios e
Monumentos, bem como a identificação dos meios de operacionalização, os recursos
necessários e os agentes competentes para o efeito, norteiam o objetivo principal que é o
de conceber e propor os instrumentos necessários à implementação de modelos de
gestão.
Os restantes objetivos dizem respeito à caracterização da realidade dos Museus, Palácios
e Monumentos da DGPC e das DRC, à identificação de medidas e de propostas que
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permitam uma gestão mais eficaz de Museus, Palácios e Monumentos no que respeita à
gestão das coleções e à mediação com os públicos, entre outros objetivos.
O Grupo de Projeto Museus no Futuro apresenta no relatório um conjunto de
recomendações estratégicas e de propostas coma finalidade de orientar a decisão política
pública para os MPM, nas diferentes áreas governamentais, em particular na Cultura, bem
como para as Direções Regionais de Cultura e para os diretores dos Museus, Palácios
e Monumentos do âmbito do projeto.
Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo Parlamentar do
Bloco de Esquerda requer, com a audição do Grupo de Projeto Museus no Futuro,
nomeadamente da Dra. Maria Clara Frayão Camacho e do Professor Doutor José Manuel
Varejão
As Deputadas e o Deputado do Bloco de Esquerda,
Alexandra Vieira, Beatriz Gomes Dias e Jorge Costa
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De: Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda
Enviada: 6 de maio de 2021 11:36
Para: Comissão 12ª - CCC XIV
Cc:
Assunto: Audição do Grupo de Projeto "Futuro dos Museus" - integração de mais uma
especialista
Exma. Senhora Presidente da 12ª Comissão
Sra. Deputada Ana Paula Vitorino,
Na sequência do requerimento apresentado há três semanas, no sentido de ser ouvido o
Grupo de Projeto “Futuro dos Museus”, gostaríamos de acrescentar o nome da Senhora
Professora Raquel Henriques da Silva.
Gostaríamos ainda de saber se há uma previsão de data para a audição.
Muito obrigada, desde já.
Com os melhores cumprimentos,
www.beparlamento.net

