
Projeto de Voto nº 74/XV/1.ª
De Saudação pela comemoração do Dia Internacional dos Museus 

Assinalou-se no dia 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus, sob o tema O Poder dos 
Museus. Esta celebração é organizada, desde 1977, pelo International Council of 
Museums – ICOM, destacando a missão dos museus como alicerces da aliança entre 
culturas e contribuindo ativamente para a cooperação e a paz entre os povos.

O ICOM - Organização não governamental criada em 1946 - dedica-se à preservação e 
divulgação do património natural e cultural mundial, tangível e intangível, através de 
orientações de boas práticas, difundidas por comissões nacionais com atividade em 146 
países.

Com o intuito de sensibilizar o público para o papel dos museus no desenvolvimento da 
sociedade, muitos museus portugueses aderem, como os seus congéneres em todos os 
continentes, à comemoração deste dia abrindo as suas portas e convidando todas as 
pessoas a visitar as suas coleções ou exposições. 

Este ano, ao designar como tema O poder dos Museus o ICOM visa explorar o potencial 
dos museus na produção de mudanças positivas na comunidade, definindo três 
vertentes de ação: o poder de alcançar a sustentabilidade; o poder de inovar nas áreas 
da digitalização e acessibilidade e o poder de reforçar a comunidade através da 
educação.

O poder dos Museus evidencia a faculdade transformadora dos museus e o seu 
importante papel na construção de um futuro melhor, assumindo-se que as instituições 
museológicas não ficam indiferentes aos temas sociais. Assim, se a atividade cultural e 
o papel dos museus incluem tradicionalmente a proteção dos bens artísticos, históricos, 
científicos e culturais, a consciência da sua responsabilidade social tem os levado 
assumir uma dimensão similar no que diz respeito ao ambiente, à economia e à 
sociedade, assumindo-se a transversalidade da cultura a todas as políticas públicas

O ICOM chama a atenção para a potenciação do papel dos museus através da inovação 
digital, promovendo uma perceção mais abrangente, e menos hermética, daquilo que 
identificamos como património, incrementando a transmissão constante de memórias 
que perpetua a cultura, em vez de encerrá-la no objeto ou no lugar.



O reforço do poder dos museus afirma-se, também, na educação e a sua incontornável 
contribuição para o fortalecimento de uma sociedade mais informada e comprometida
com a defesa dos valores democráticos da diversidade e tolerância.

Este dia 18 de maio de 2022 é um dia especial, uma vez que teve lugar num momento 
em que a mitigação recente das medidas restritivas permitiu voltar a receber o público 
de forma presencial. No entanto, a experiência dos últimos meses colocou desafios aos 
quais os museus não foram alheios: enquanto as suas portas se encerravam as suas 
janelas digitais ganharam nova centralidade.

Assim, a Assembleia da República saúda o Dia Internacional dos Museus e saúda todos 
os profissionais da museologia e o público dos museus convidando todas as pessoas a 
descobrir os museus como espaços vivos e interventivos de cultura.
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