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Proposta de Aditamento

Título I

Disposições gerais

Capítulo IX

Outras disposições 

Artigo 171.ºA

Reforço do Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus - ProMuseus

1 – No ano de 2021, o montante da comparticipação da Direção Geral do Património Cultural/ 

Ministério da Cultura, afeto ao Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus –

ProMuseus, previsto no Despacho Normativo n.º 9/2019, de 1 de abril, é de € 3 000 000.

2 – No ano de 2021, o ProMuseus inclui uma vertente de apoio específica para fazer face às 

adaptações necessárias dos Museus da Rede Portuguesa de Museus ao contexto da COVID-19.

3 – O Governo procede à abertura dos concursos no prazo de 60 dias após entrada em vigor da 

presente lei. 

Assembleia da República, 13 de novembro de 2020

Os Deputados,

Ana Mesquita, Duarte Alves, João Oliveira, António Filipe, Paula Santos, Alma Rivera, Bruno 

Dias, Diana Ferreira, Jerónimo de Sousa, João Dias

Nota Justificativa:
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O programa ProMuseus foi suspenso durante o Governo PSD/CDS, não existindo, desde então, 

qualquer apoio por via da Rede Portuguesa de Museus (RPM) aos museus não dependentes da 

Administração Central.

No Orçamento do Estado para 2019 foi aprovada a proposta do PCP de reativação do 

programa, levando à publicação do Despacho Normativo n.º 9/2019, de 1 de abril. No mesmo 

mês foram abertos concursos que levaram ao apoio financeiro de 45 projetos sendo que mais 

de 30% dos projetos aprovados são da área da Transformação Digital e 24% da área de 

Acessibilidade e Inclusão. O valor total dos 45 projetos financiados foi de € 1.044.701, 47 

sendo que a comparticipação da DGPC/MC foi de € 639.096,73. Já em 2020 não foram abertos 

concursos.

Reconhecendo a importância desta medida, comprovada pela realidade, o PCP vem propor 

com esta proposta o reforço de verbas alocadas ao programa, tendo em conta a não abertura 

de concursos no presente ano como as necessidades acrescidas de apoio para fazer face ao 

atual contexto pandémico. 
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