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Em Foco
A Implementação da Lei-Quadro dos Museus Portugueses:
Aporia de uma Política Museológica?
Graça Filipe,
investigadora do Instituto de História Contemporânea, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa

Realidade e utopia

A Lei-Quadro dos Museus Portugueses (Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto, entrada em vigor em Setembro de 2004), foi acolhida por muitos
profissionais de museus, em que me incluo, como resultado do reconhecimento social e político da instituição museal, no contexto nacional,
como um instrumento facilitador da construção da(s) política(s) museológica(s) e de valorização patrimonial, e além disso, como projecto colectivo de regulação do trabalho de museu, potencialmente ao serviço da
sociedade e do seu desenvolvimento, no universo multifacetado e multidimensional de realidades e processos museais em Portugal.
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Enquanto antecedentes relativamente próximos que viabilizaram aquele
marco de evolução do panorama museológico em Portugal, há que recordar e destacar outras iniciativas igualmente importantes, tais como: o
Documento Preparatório para uma Lei de Bases do Sistema Museológico Português (APOM 1995; APOM 1996), elaborado entre 1995 e 1996 pela Associação Portuguesa de Museologia; o Inquérito aos Museus de Portugal
(2000), que o Instituto Português de Museus promoveu e o Observatório
das Actividades Culturais concretizou entre 1998 e 1999; a criação da Estrutura de Projecto da Rede Portuguesa de Museus, em 2000, e a publicação, em 2001, seguindo-se a uma elaboração por método participado,
das Linhas Programáticas da Rede Portuguesa de Museus.

Inovação e sustentabilidade

Para uma análise de balanço da Lei-Quadro importa considerar não só os
aspectos inovadores que a sua aplicação consignava ou para que convocava tutelas e profissionais dos museus portugueses, como também o
grau de convergência da sua implementação com outras acções, sob uma
visão de sustentabilidade, no quadro da gestão pública de museus e de
património.
Em matéria de inovação, embora creia que se pode ir além dos aspectos
que Madalena Braz Teixeira identificou em 2007 como quatro principais
inovações legais da Lei-Quadro, também valorizo indubitavelmente a
obrigatoriedade de elaboração de uma política de incorporações, de planos de conservação preventiva e de segurança, e de regulamento. Pareceme, contudo, que o carácter inovador associado àqueles requisitos normalizados de programação museológica perdeu potencialidades no desenrolar da implementação da Lei, por exemplo, nos casos em que se subestimou a importância dos diagnósticos feitos a montante da tentativa
de elaboração de tais instrumentos para definir estratégias integrais e
sustentáveis em que se inserissem os projectos de qualificação dos mu-
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seus. Tais requisitos podem mesmo ter passado a constituir um problema estrutural, dado que nem todos os museus administrativamente integrados ou credenciados na Rede Portuguesa de Museus (RPM) tiveram
os recursos necessários, num tempo definido e de forma transparente,
para procederem à actualização e/ou redacção dos seus programas museológicos e que se protelou, sem explícita renovação de prazos, a necessidade de formalização da concepção de instrumentos de gestão museológica que atrás identificámos como inovações legais.
Subsequentemente à Lei-Quadro e configurando um estatuto legal para a
credenciação de museus ao abrigo dos princípios delineados naquela, foi
publicado o Despacho Normativo n.º 3/2006, de 25 de Janeiro. E em simultaneidade com a produção de normas legais, entre 2000 e 2006, tiveram lugar diversas medidas de incentivo ao financiamento, como o
“Programa de Apoio à Qualificação de Museus” e o “Programa de Apoio
a Museus da Rede Portuguesa de Museus/ProMuseus”, o que «parecia
prenunciar um novo e promissor ciclo de evolução da RPM» (Camacho
2010, 19).
Seria hoje de interesse fazer uma análise retrospectiva e comparativa do
funcionamento dos museus, com foco na inovação e na sustentabilidade,
às escalas territorial e nacional, abrangendo museus aderentes da RPM e
outros que não se candidataram à credenciação, ainda que, sob outras
formas, tenham igualmente podido beneficiar da implementação da LeiQuadro.

Constrangimentos, problemas e avanços

Um conhecimento mais aprofundado do panorama museológico em
Portugal requer essa avaliação e uma análise sistematizada, pluridisciplinar, dos problemas estruturais dos museus, estejam ou não credenciados
segundo a Lei vigente.
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Apesar dos consideráveis avanços com que muitas tutelas e profissionais
conseguiram capitalizar os novos instrumentos legais, há todo um trabalho a desenvolver nos domínios do planeamento estratégico e da programação museológica, com inerentes mudanças do sistema político e
administrativo do país em relação à gestão patrimonial e aos museus. É
preciso rever o aparelho centralizador e inoperante que abrange a subordinação insustentável da RPM à administração central e contrariar os
efeitos drásticos das políticas praticadas na última década e agravadas a
partir de 2011. Para um tal avanço (e apesar de sempre ter lamentado algum retrocesso conceptual entre as linhas programáticas da RPM de
2001 e da Lei-Quadro de 2004) não identifico premência numa revisão
de fundo desta Lei. Aliás, vi com cepticismo o projecto de alteração de
2015, quanto ao foco da responsabilidade de criação de museus, do inventário museológico enquanto registo patrimonial de inventário, dos
núcleos de apoio a museus, das redes de museus, do voluntariado e do
mecenato, por mais importância que estes aspectos tenham num quadro
de situação sistematicamente reavaliado.
Já me parece de assinalar como sinal positivo para o sector museológico
a publicação, em 2016, do regime jurídico dos museus da Região Autónoma dos Açores à luz da Lei-Quadro – Decreto Legislativo Regional n.º
25/2016/A.

Prospectiva

Nestes apontamentos faltou evidentemente tocar várias questões relevantes sobre a implementação da Lei-Quadro, tais como, entre outras, a
actuação da Secção de Museus, Conservação e Restauro e Património
Imaterial (SMUCRI) do Conselho Nacional de Cultura e da Associação
Nacional de Municípios Portugueses, ou o carácter imprescindível do
Observatório das Actividades Culturais.

16

BOL ET IM ICO M PORTUGAL S érie III Out. 2017 N.º 10

Ao longo dos anos é natural que se tenha assumido uma espécie de utopia, a que aderiram muitos profissionais e representantes das instituições, para tentar superar um quadro de reformas administrativas antagónicas e de inconsequência de políticas públicas.
Mas para encarar o futuro importa ver as tendências e o rumo do funcionamento actual dos museus e traçar linhas de acção em que o referencial dos requisitos para a credenciação seja indutor de uma visão sustentável para velhos e novos museus e, contando com todos, para o património e a acção patrimonial em Portugal, de modo abrangente.
Nas instituições em que trabalham e nos movimentos associativos, os
profissionais têm um papel fulcral a desempenhar. Perante o «panorama
de claro retrocesso da política museológica nacional», apreciação recente
do ICOM Portugal na sua pertinente análise geral de situação (ICOM
Portugal 2017, 15), há urgência de afectação de meios para estudos científicos e processos participados de antevisão do futuro, para que se identifiquem as acções próximas e se experienciem modelos de gestão baseados num ordenamento patrimonial e museológico transversal às várias
tutelas, nacionais e de âmbito territorial, que proporcionem a diversidade e a autenticidade dos projectos e a sua integração em regimes de sustentabilidade (assentes nos seguintes pilares: ambiental, cultural, social,
económico e de gestão participada).
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