Uma legislação

Por uma rede de museus
e coleções visitáveis
nos Açores
O regime jurídico dos museus dos Açores destaca-se pela sua atualidade, incorporando recentes orientações internacionais, designadamente ao incluir as coleções visitáveis e criar uma rede alargada de instituições de carácter museológico. Esta legislação encerra ainda aspetos
de grande relevância técnica e científica, considerados fundamentais
para a valorização destas instituições e, consequentemente, do património que têm a seu cuidado.
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Novo Decreto tem por propósito a valorização, preservação, o conhecimento e promoção do património museológico.

O

património cultural, na sua mais
ampla aceção, assume nas sociedades atuais um inquestionável papel no desenvolvimento económico
sustentado. O património, como testemunho da diversidade cultural e natural, é fator de identidade e deve estar ao serviço
da construção da cidadania e da inclusão
pelo conhecimento.
As instituições de memória, e muito em
particular os museus, são, indubitavelmente, locais privilegiados para a preservação
e divulgação da nossa herança cultural
e patrimonial, por via das suas atividades,
e uma vez que estudam e conservam os
acervos, asseguram a transmissão do conhecimento, promovem a interculturalidade e potenciam a aprendizagem. Por tudo
isto, é essencial que as sociedades reconheçam o papel determinante dos museus
na salvaguarda do património e da diversidade cultural e os assumam como agentes
promotores do conhecimento, da cidadania e da inclusão. Neste contexto, o enquadramento legal destas instituições, e do serviço público que prestam, devem ser vistos,
acima de tudo, como fator de valorização

e como assunção clara da importância do
papel social que desempenham.
É assim que se entende o Decreto Legislativo Regional n.º 25/2016/A que institui
e aprova o Regime Jurídico dos Museus da
Região Autónoma dos Açores. Um decreto
que se distingue pela sua grande abrangência e pelo propósito claro de reconhecer e valorizar as instituições e entidades
gestoras do património móvel da Região e,
como tal, promover a preservação, o conhecimento e a divulgação do património
que detêm. Este decreto, aprovado pela
assembleia legislativa açoriana, não se limita a aplicar à Região a Lei n.º 47/2004,
de 19 de agosto, que aprovou a Lei-Quadro dos Museus Portugueses, mas vai mais
além, criando um regime mais atual, que
intenta coadunar-se com a nossa realidade arquipelágica e as especificidades em
matéria cultural, social e geográfica.
Este novo regime jurídico, que define os
princípios da política museológica da Região, resulta, desde logo, da necessidade
de regulação do serviço público no que
concerne à acessibilidade dos acervos patrimoniais e às implicações a ela inerentes,
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O Regime visa uma rede cooperativa e solidária, que aproxime
instituições.

e de o fazer através de um quadro de valorização dos museus e das instituições detentoras de acervos relevantes, preconizando
e reconhecendo o rigor científico, técnico e
profissional das suas práticas museológicas.
Da análise do diploma, destaca-se, logo
à partida, o largo alcance do seu domínio
de aplicação, uma vez que se estende a
todos os museus e às coleções de valor patrimonial, com abertura ao público, independentemente da sua natureza pública
ou privada. Sobressai, assim, como elemento inovador, a inclusão das coleções
visitáveis no mesmo contexto jurídico dos
museus, reconhecendo-se a importância
para a Região destes acervos patrimoniais, e a necessidade da sua valorização
do ponto de vista cultural e social. Esta
opção reflete as mais recentes correntes
internacionais de pensamento nesta área,
nomeadamente as emergentes da conferencia geral da UNESCO de 2015, onde é
claro o propósito de valorizar e potenciar
os espólios que não se encontram sob a
custódia de instituições museológicas.
O presente decreto reflete ainda a
análise das práticas nacionais dos últimos

anos e, como tal, estão plasmados no espírito do Regime Jurídico dos Museus dos
Açores os princípios fundadores da Rede
Portuguesa de Museus (RPM) e a necessidade de se atingirem padrões de elevada
qualidade técnica e científica, quer na
gestão dos acervos museológicos, como
na sua disponibilização. Hoje, é indiscutível
e reconhecido o salto qualitativo dado por
muitos museus portugueses por coadjuvação da rede nacional que teve o mérito
de propor novos patamares de exigência
e qualidade, de promover a formação específica e incentivar as boas práticas museológicas.
É neste enquadramento nacional e internacional de valorização dos museus e
coleções que surge o regime jurídico dos
museus dos Açores, não sendo debalde
que um dos seus principais fundamentos
resida na criação de uma rede cooperativa e solidária, que aproxime instituições
que, per si, estão empenhadas num propósito de melhoria e qualificação.
Com efeito, este decreto legislativo regional cria a Rede de Museus e Coleções
Visitáveis dos Açores como uma rede de
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A Rede será constituída por museus e por coleções que estão disponíveis ao público para visita e estudo.

adesão voluntária, assente na qualificação, na subsidiariedade e no intercâmbio
de conhecimentos. Para a prossecução
desse objetivo e a formação de uma verdadeira rede funcional, coesa e cooperante, é essencial que haja decisores, gestores
e técnicos altamente empenhados. Por
outro lado, e tal como acontece em redes
congéneres, é necessário também que fiquem claros os benefícios da integração:
não só a qualificação e o reconhecimento,
mas também o eventual acesso a financiamento público, a formação específica e o
apoio técnico especializado. Serão, decerto, pilares fundamentais a nutrir a rede e a
assegurar o seu desenvolvimento.
O Regime Jurídico dos Museus dos
Açores, uma vez que cria uma rede alargada, constituída por museus e coleções
independentemente da sua natureza pública ou privada, prevê uma estrutura de
coordenação autónoma, composta por
um Plenário e por uma Comissão Executiva, a funcionar com o apoio da Direção
Regional da Cultura. Há, assim, uma nítida
intenção de assegurar a representação e o
envolvimento das entidades tutelares das

instituições que compõem a rede, através
da criação do Plenário. Por seu lado, a
criação da Comissão Executiva configura
o propósito de criar os mecanismos de comunicação da rede, de estruturar os programas de apoio e de promover e acompanhar os processos de adesão.
A Rede de Museus e Coleções Visitáveis
dos Açores será constituída, como o próprio
nome indica, por museus, mas também por
coleções que estão disponíveis ao público
para visita e estudo. No caso dos museus,
ou seja, as instituições de carácter permanente que cumprem os critérios formais definidos na lei, a adesão à rede faz-se através
de um processo de credenciação, que resulta de uma candidatura que documenta o cumprimento dos requisitos técnicos
definidos. Por seu turno, as coleções que
estão disponíveis ao público, e apesar de
não implementarem todas as funções museológicas atribuídas a um museu, poderão
integrar a rede através de um processo de
certificação, cujos critérios de aceitação
passam, essencialmente, pelas condições
de conservação, de exposição e da existência de um inventário dos bens patrimoniais.
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Projeto pressupõe a articulação e cooperação nacional e internacional, através de organismos e entidades com atividade na área
do património material e imaterial.

A credenciação e certificação são,
assim, uma fase essencial do processo de
valorização das instituições e forma de
assegurar a qualidade do serviço público que prestam. Nesta perspetiva estes
processos são uma forma de confirmar o
cumprimento dos requisitos técnicos previstos no âmbito dos diversos procedimentos
museológicos, e de acordo com as normas e princípios internacionalmente aceites, assegurando-se a implementação de
boas práticas ao nível das diversas funções
museais, como a conservação preventiva,
o inventário e documentação, os empréstimos e a divulgação.
É igualmente relevante o facto deste
decreto legislativo considerar a articulação e cooperação nacional e internacional, através de organismos e entidades
com atividade na área do património
material e imaterial. Neste domínio, é particularmente importante a relação com a

Rede Portuguesa de Museus, a ser alvo de
protocolo específico que defina a cooperação entre instituições e a inclusão dos
museus dos Açores na rede nacional.
Para uma região com a diversidade cultural e as condições geográficas dos Açores, a constituição de uma rede de museus
e coleções, focada no património cultural,
surge como uma importante forma de potenciar sinergias, promover a cooperação
e a construção coletiva do conhecimento.
É fundamental valorizar os museus e
coleções como repositórios do património cultural e como sendo especialmente
vocacionados para a salvaguarda dos
testemunhos tangíveis e intangíveis da natureza e das atividades do Homem, bem
como atender ao seu valor social, como
fontes de conhecimento, e o seu papel na
economia, nomeadamente incentivando
as indústrias culturais e criativas e o turismo.
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