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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Decreto do Presidente da República n.º 14/2019
de 18 de fevereiro

O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 135.º, alínea b), da Constituição, o seguinte:
É ratificado o Acordo de Revisão do Acordo sobre Serviços de Transporte Aéreo entre a República Portuguesa e
a República de Moçambique, assinado em Lisboa em 30
de abril de 2010, aprovado pela Resolução da Assembleia
da República n.º 25/2019, em 18 de janeiro de 2019.
Assinado em 7 de fevereiro de 2019.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
Referendado em 12 de fevereiro de 2019.
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.
112068671

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Resolução da Assembleia da República n.º 25/2019
Aprova o Acordo de Revisão do Acordo sobre Serviços
de Transporte Aéreo entre a República Portuguesa e a República de Moçambique, assinado em Lisboa em 30 de abril
de 2010.

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea i) do artigo 161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, aprovar o Acordo de Revisão do Acordo sobre
Serviços de Transporte Aéreo entre a República Portuguesa
e a República de Moçambique, assinado em Lisboa em
30 de abril de 2010, cujo texto, na versão autenticada em
língua portuguesa, assinada em Maputo a 5 de julho de
2018, se publica em anexo.
Aprovada em 18 de janeiro de 2019.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.
ACORDO DE REVISÃO DO ACORDO SOBRE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE AÉREO ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA
E A REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, ASSINADO EM LISBOA
EM 30 DE ABRIL DE 2010.

A República Portuguesa e a República de Moçambique,
doravante designadas por «Partes»:
Considerando o Acordo sobre Serviços de Transporte
Aéreo celebrado entre a República Portuguesa e a República de Moçambique, o qual foi assinado em Lisboa, em
30 de abril de 2010 (doravante «Acordo sobre Serviços
de Transporte Aéreo»);
Considerando o interesse de ambas as Partes em prever
a possibilidade de múltipla designação de companhias
aéreas a operar entre Portugal e Moçambique;
Atendendo ao artigo 19.º do Acordo sobre Serviços de
Transporte Aéreo, que prevê a possibilidade de revisão;

acordam o seguinte:
Artigo 1.º
Emenda ao n.º 1 do artigo 3.º do Acordo
sobre Serviços de Transporte Aéreo

O n.º 1 do artigo 3.º do Acordo sobre Serviços de Transporte Aéreo passa a ter a seguinte redação:
«1 — Cada Parte terá o direito de designar uma ou
mais empresas de transporte aéreo para explorar os
serviços acordados nas rotas e condições especificadas
no anexo e retirar ou alterar tais designações. As designações deverão ser feitas por escrito e transmitidas à
outra Parte através dos canais diplomáticos.»
Artigo 2.º
Entrada em vigor

O presente Acordo de Revisão entrará em vigor nos
termos do artigo 19.º do Acordo sobre Serviços de Transporte Aéreo.
Feito em Maputo, a 5 de julho de 2018, em dois originais na língua portuguesa, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Pela República de Moçambique:
Carlos Alberto Fortes Mesquita, Ministro dos Transportes e Comunicações.
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2019
Os museus têm um papel central na preservação e transmissão do património cultural nacional, cuja valorização e
enriquecimento une as gerações num percurso de desenvolvimento cultural e social singular.
O Governo encara a cultura como um pilar fundamental
da democracia e como um fator basilar da identidade do
País, do desenvolvimento sustentado e da competitividade
da economia, sendo a preservação, a fruição, a expansão e
a divulgação do património cultural e da criação artística
componentes essenciais para o efeito.
Para que cumpra este papel, a administração do património cultural deve prosseguir estratégias e ser dotada
de meios que permitam consolidar a oferta pública dos
museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos de
especial relevância, ou seja, do património cultural nacional.
A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) tem
por missão, conjuntamente com as Direções Regionais
de Cultura (DRCs), assegurar a gestão, a salvaguarda,
a valorização, a conservação e o restauro dos bens que
integrem o património cultural imóvel, móvel e imaterial
do País, bem como desenvolver e executar a política museológica nacional.
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Paralelamente às medidas de atribuição de maior autonomia de gestão aos museus, monumentos e palácios na dependência da DGPC e das DRCs, é fundamental preparar,
com tempo e de modo abrangente e participado, a estratégia
de antecipação e adaptação dos museus às transformações
presentes e futuras, através, nomeadamente, da análise de
tendências, do mapeamento de boas práticas e projetos
inovadores no panorama internacional, e, tendo por base
o conhecimento e avaliação da realidade dos museus em
Portugal ao longo das últimas décadas, construir um programa para os «Museus no Futuro», assente numa estratégia transversal, programada e adequada às transformações
sociais e económicas do País e do mundo.
No mundo atual, caracterizado pela globalização e pela
mobilidade humana, o património cultural assume-se como
um elemento central na promoção da diversidade cultural
e na construção da identidade e da memória social.
Transformações sociais e económicas aceleradas, bem
como a utilização massiva de novas tecnologias de informação e comunicação, colocam importantes desafios
que se refletem, também, no campo do património e dos
museus, para os quais há que ter respostas estruturadas.
Só assim será possível alavancar o potencial social e económico dos museus, contribuindo para uma maior coesão
social, promovendo a acessibilidade, a diversidade intercultural, a convivência intergeracional e o fortalecimento
de parcerias alargadas e sustentáveis.
Os museus são agenciadores de mudança de atitude e,
por isso, devem igualmente assumir a sua responsabilidade
na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aprovados pela Organização das Nações Unidas, e
concretizar os princípios da Recomendação da Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura,
de 2015, relativa à Proteção e Promoção de Museus e
Coleções, sua Diversidade e Papel na Sociedade, de forma
totalmente inclusiva e garantindo que todos os cidadãos
se envolvam fortemente na construção de comunidades
culturais ativas, resilientes e relevantes.
Torna-se necessário promover modelos inovadores de
governação participativa e de gestão do património cultural, que envolvam as entidades públicas com responsabilidade nestas áreas, mas também os intervenientes privados
e as organizações da sociedade civil, procurando soluções
que tornem o património cultural acessível a todos.
Assim:
Nos termos do artigo 28.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de
janeiro, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º
da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Criar, na dependência do membro do Governo responsável pela área da cultura, em articulação com os membros do Governo responsáveis pelas áreas dos negócios
estrangeiros, da defesa nacional, da economia, da ciência,
tecnologia e ensino superior e da educação, um grupo de
projeto para os «Museus no Futuro», que tem por missão
identificar, conceber e propor medidas que contribuam
para a sustentabilidade, a acessibilidade, a inovação e a
relevância dos museus sob dependência da Direção-Geral
do Património Cultural (DGPC) e das Direções Regionais
de Cultura.
2 — Definir que compete ao grupo de projeto:
a) Conceber e propor os instrumentos necessários à implementação de modelos de gestão, que promovam a sustentabilidade económica, financeira e social dos museus,
identificando os meios de operacionalização, os recursos
necessários e os agentes competentes para o efeito;
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b) Propor medidas que permitam estimular o trabalho
em rede, reforçar e alargar parcerias e projetos conjuntos,
difundir o conhecimento e as boas práticas de cooperação
e de comunicação entre entidades de índole museológica,
de modo a fomentar e a agilizar novas dinâmicas programáticas, designadamente no âmbito da Rede Portuguesa
de Museus;
c) Sugerir medidas de reforço da colaboração dos museus com entidades públicas e privadas nos domínios do
conhecimento, da investigação científica, da salvaguarda
e divulgação dos acervos;
d) Conceber e propor modelos inovadores de mediação
cultural, que estimulem novas experiências e projetos,
designadamente através do recurso às novas tecnologias;
e) Definir e propor oferta diferenciada que responda
às necessidades dos diversos públicos, conduzindo a um
maior envolvimento e à participação ativa de novos públicos, nomeadamente grupos vulneráveis, população migrante e minorias étnicas;
f) Propor políticas de promoção da circulação de acervos
e de gestão das coleções, incluindo estratégias de incorporação e formas responsáveis de desincorporação;
g) Apresentar medidas que contribuam para uma maior
eficácia do funcionamento das reservas e da circulação das
exposições temporárias;
h) Propor medidas que tenham em vista a promoção e
o reforço da visibilidade dos museus e das suas atividades
de programação, nomeadamente através da criação de
roteiros culturais no País;
i) Identificar e propor atividades de índole comercial,
que envolvam a partilha de responsabilidades e de risco
com empresas ou outros agentes da sociedade civil, no
espaço dos museus, sem comprometer as respetivas finalidades;
j) Mapear necessidades futuras de recursos humanos,
em particular no que se refere às áreas de formação e especialização necessárias face às transformações digitais,
sociais e económicas;
k) Identificar programas de formação para os profissionais dos museus, de modo a integrarem projetos de
aprendizagem em instituições museológicas no estrangeiro;
l) Avaliar o conjunto de incentivos existente no âmbito do mecenato cultural vocacionado para os museus
e propor estratégias que permitam o respetivo reforço ou
estímulo;
m) Apresentar estratégias de captação de financiamento
de acordo com as linhas disponíveis em fundos públicos,
nacionais, europeus e internacionais, que possam ser aplicados na prossecução dos objetivos programáticos dos
museus;
n) Propor ações especialmente dirigidas aos públicos
infantil e juvenil, nomeadamente através do incremento da
relação entre as escolas, as estruturas juvenis e os museus.
3 — Estabelecer que, para efeitos da prossecução da
sua missão, o grupo de projeto deve:
a) Organizar fóruns temáticos no âmbito das áreas a que
se referem as alíneas b) a f) do n.º 5, podendo convidar
representantes de serviços e organismos públicos, bem
como entidades privadas e personalidades de reconhecido
mérito, nacionais ou estrangeiras;
b) Promover o diálogo com os cidadãos, sobretudo os
visitantes frequentes, garantindo a sua participação na
definição de medidas a apresentar ao Governo, nomeadamente através da realização de inquéritos, sondagens e
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encontros participativos, podendo, para o efeito, solicitar
a colaboração de entidades para tal vocacionadas, designadamente instituições do ensino superior.
4 — Determinar que o grupo de projeto deve apresentar
ao membro do Governo responsável pela área da cultura:
a) Um relatório intercalar semestral;
b) Um relatório final, que cumpra os objetivos subjacentes à sua constituição, até à data do termo do seu
mandato.
5 — Estabelecer que o grupo de projeto tem a seguinte
composição:
a) Seis representantes da área da cultura, sendo um
coordenador;
b) Um representante da área dos negócios estrangeiros;
c) Um representante da área da defesa nacional;
d) Um representante da área da economia;
e) Um representante da área da ciência, tecnologia e
ensino superior;
f) Um representante da área da educação.
6 — Determinar que os membros do grupo de projeto
são escolhidos de entre personalidades de reconhecido
mérito cujo perfil seja considerado de relevância para a
missão e os objetivos estabelecidos, sendo designados por
despacho do membro do Governo responsável pela área da
cultura, após indicação, pelos membros do Governo responsáveis, dos representantes a que se referem as alíneas b)
a f) do número anterior.
7 — Determinar que os membros do grupo de projeto
não auferem qualquer remuneração pelo exercício das
funções, sem prejuízo do abono das despesas de transporte
e alojamento que sejam devidas nos termos legalmente
aplicáveis.
8 — Determinar que o grupo de projeto pode, se assim
o entender, solicitar a colaboração, a título gratuito, de
quaisquer serviços ou organismos públicos, bem como de
entidades, instituições, associações ou personalidades de
reconhecido mérito.
9 — Determinar que o mandato do grupo de projeto tem
a duração de um ano, que se inicia na data da entrada em
vigor da presente resolução.
10 — Estabelecer que o apoio administrativo e logístico
ao grupo de projeto cabe à DGPC, que assegura o pagamento das respetivas despesas de funcionamento.
Presidência do Conselho de Ministros, 7 de fevereiro
de 2019. — O Primeiro-Ministro, António Luís Santos
da Costa.
112064297
Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2019
O Programa do XXI Governo Constitucional, reconhecendo a cultura como pilar essencial da democracia, da
identidade nacional, da inovação e do desenvolvimento
sustentado, prevê a criação de um arquivo sonoro nacional,
para a preservação, valorização e divulgação do património
material e imaterial cultural.
O património fonográfico português, nas suas variadas
expressões, constitui uma marca fundamental da identidade
e diversidade cultural nacionais. Considera-se hoje, aliás,
que os acervos sonoros que se encontram na posse de
distintas entidades devem ser devidamente identificados,

com vista à sua salvaguarda e disponibilização. Contudo,
Portugal é um dos poucos países da Europa que não dispõe
de um arquivo sonoro nacional, enquanto infraestrutura
com as condições tecnológicas adequadas à preservação,
estudo e divulgação pública do património fonográfico.
Importa, assim, proceder à instituição do Arquivo Nacional do Som, para a salvaguarda e projeção do património
sonoro, musical e radiofónico português.
A sua implementação e entrada em funcionamento deve
ser precedida da elaboração de um estudo, que permita
um conhecimento efetivo e abrangente do património sonoro português e do estado em que se encontra, de modo
que possam ser definidas as metodologias adequadas, de
acordo com as melhores práticas internacionais, a adotar
no âmbito da inventariação, conservação e restauro do
património fonográfico, bem como da sua posterior divulgação pública, designadamente em suporte digital. Deve
ainda ser previamente definida a respetiva abrangência e
enquadramento legal.
Uma vez que se trata de uma tarefa que exige conhecimentos e competências técnicas, simultaneamente de
elevado rigor científico e académico, bem como um conhecimento profundo acerca das práticas seguidas nas melhores instituições internacionais congéneres, não é possível
garantir a sua execução através dos serviços existentes.
Desta forma, cria-se, pela presente resolução, a equipa de
instalação responsável pela realização do trabalho preliminar necessário para o estabelecimento do Arquivo
Nacional do Som.
Assim:
Nos termos do artigo 28.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de
janeiro, na sua redação atual, e das alíneas d) e g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Criar a equipa de instalação do Arquivo Nacional
do Som (equipa de instalação), com a natureza de estrutura de missão, na dependência dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas da cultura e da ciência, tecnologia
e ensino superior.
2 — Determinar que a equipa de instalação tem como
missão:
a) Promover a inventariação, de forma sistematizada,
de documentos sonoros de arquivos de instituições públicas e privadas, em articulação com a Direção-Geral do
Património Cultural e com a Direção-Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB);
b) Identificar as intervenções técnicas a realizar, sinalizando a respetiva urgência, e possíveis estratégias colaborativas;
c) Estabelecer programas de articulação com instituições do ensino superior e outras entidades, nomeadamente
com os serviços e organismos tutelados pelo membro do
Governo responsável pela área da cultura, tendo em vista
os objetivos referidos nas alíneas anteriores;
d) Definir uma estratégia de comunicação, visando envolver a comunidade e sensibilizar o público para a importância do património fonográfico, musical e sonoro;
e) Apresentar aos membros do Governo responsáveis
pelas áreas da cultura e da ciência, tecnologia e ensino
superior uma proposta para o enquadramento do Arquivo
Nacional do Som, que deve incluir:
i) Uma proposta sobre o respetivo enquadramento jurídico;
ii) Uma proposta sobre as metodologias de articulação a
prosseguir no âmbito de documentos sonoros de arquivos

