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1. A Senhora Deputada Não inscrita Cristina Rodrigues tomou a iniciativa de 

apresentar o Projeto de resolução n.º 1190/XIV/2.ª (Deputada Cristina Rodrigues, 

N. insc.) -  Recomenda ao Governo investimento na transição digital nos Museus, 

Palácios e Monumentos -,  ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º 

(Poderes dos Deputados) da Constituição da República Portuguesa e da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 4.º (Poderes dos Deputados) do Regimento da Assembleia da 

República (RAR). 

 

2. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República em 9 de abril de 2021, tendo 

sido admitida e baixado à Comissão de Cultura e Comunicação no dia 9 do mesmo 

mês. 

 

3. A discussão da iniciativa ocorreu na reunião da Comissão de Cultura e 

Comunicação do dia 2 de junho de 2021. 

 

4. A Senhora Deputada não inscrita Cristina Rodrigues apresentou a iniciativa, 

referindo, em síntese, que os Museus, Palácios e Monumentos (MPM) são parte 

importante da garantia de que preservamos as nossas raízes e tradições, sendo 

ainda um elemento de coesão territorial e de riqueza económica. A pandemia 

provocada pela COVID-19 trouxe desafios acrescidos e deixou mais evidente que, 

também neste sector, as novas tecnologias de informação e comunicação ganham 

um peso considerável, não só na gestão de registos, armazenamento de dados e 

disponibilização de informação, mas também através da necessidade de presença 

online das entidades em apreço. Esta última constitui uma oportunidade 

considerável para os Museus, Palácios e Monumentos documentarem o seu acervo 

de forma virtual, permitindo que as peças existam para lá das barreiras físicas. Além 

de tornar as obras mais acessíveis, esta presença alimenta, muitas vezes, a vontade 

de uma visita física, sensibilizando para uma maior fruição do património cultural. 

 

5. Disse que, nesse sentido, recomenda-se ao Governo a adoção de diversas medidas 

com vista à transição digital e verde nos Museus, Palácios e Monumentos, bem 

como à cooperação dos diversos ministérios com competências nesta matéria, 

propondo a criação de linhas específicas de financiamento com vista à dotação de 

mecanismos que permitam ao património Cultural imóvel, público e privado, 

progredir em direção à eficiência e à sustentabilidade energética; o investimento na  
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modernização dos equipamentos informáticos e formação dos recursos humanos, 

no sentido de promover a gestão eletrónica, implementar a digitalização dos serviços 

e garantir condições de apoio técnico e de manutenção de equipamentos e 

aplicações; a promoção de acordos de cooperação com o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, com vista à promoção de projetos e parcerias de 

investigação, abrangendo as diversas instituições museológicas nacionais tendo em 

conta a equidade geográfica, com o Ministério da Educação, com vista a envolver 

toda a comunidade estudantil no conhecimento, divulgação e defesa do património 

cultural, e o Ministério de Estado, da Economia e da Transição Digital, com vista ao 

desenvolvimento de projetos para a promoção do turismo cultural e de projetos de 

transição digital. 

 

6. A Senhora Deputada Rosário Gambôa (PS) mencionou que o Grupo Parlamentar 

do PS poderia subscrever na íntegra o projeto de resolução em apreciação. No 

entanto, retirando a questão crónica que são os recursos humanos nos vários 

organismos, as preocupações expressas na iniciativa apresentada estão já 

integralmente presentes no PRR e daí não acompanhar o projeto de resolução.   

 

7. A Senhora Deputada Carla Borges (PSD) sublinhou que acompanha a intervenção 

da Deputada Rosário Gambôa (PS). Disse que é importante que sejam elaborados 

planos, nomeadamente, o PRR que traduza a perspetiva daquilo que devem ser os 

investimentos no futuro. Acresce que, importa também avaliar se efetivamente 

depois os planos se consubstanciam em ações efetivamente realizadas e se são 

executados. 

 

8. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) frisou que há questões importantes que 

vão para além do PRR, como a responsabilização direta, o acréscimo de 

responsabilização por via daquilo que são as obrigações em termos do Orçamento 

do Estado.  

 

9. Portanto, o Grupo Parlamentar do PCP tem a preocupação de quando se fala em 

acordos de cooperação intersectoriais, interministeriais, que por si só não são 

negativos, mas em relação ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

têm a preocupação que isso seja usado para substituir trabalhadores que são 
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necessidades permanentes por trabalhadores com vínculos precários, 

nomeadamente sujeitos à condição de bolseiros. 

 

10. Realizada a discussão, cuja gravação áudio se encontra disponível no projeto de 

resolução referido, remete-se esta Informação a Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia da República, para agendamento da votação da iniciativa na sessão 

plenária, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da 

República. 

 

Assembleia da República, em 2 de junho de 2021 

 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

 

(Ana Paula Vitorino) 


