Gabinete de Estratégia,
Planeamento e Avaliação
Culturais

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2013
As Grandes Opções do Plano para 2013 inserem-se nas estratégias de consolidação
orçamental e de desenvolvimento da sociedade e da economia portuguesa apresentadas no
Programa do XIX Governo Constitucional e nas Grandes Opções do Plano para 2012-2015,
aprovadas pela Lei n.º 64-A/2011, de 30 de dezembro.
As opções estratégicas relativas à Cultura constam da “5ª Opção – O Desafio do Futuro:
Medidas Sectoriais Prioritárias”.

Cultura
A cultura é um fator de coesão e de identidade nacional. Ao Governo compete promover a
criação artística e favorecer o acesso dos cidadãos à Cultura e ao Património Cultural.
O Governo reconhece o valor económico do sector criativo e cultural, bem como o trabalho
dos criadores, como fatores fundamentais para a definição da identidade contemporânea de
Portugal, competindo à Secretaria de Estado da Cultura promover a ligação entre o sector
criativo e cultural, entre parceiros institucionais e privados, apoiando a criação de outras
soluções de financiamento para projetos de natureza artística e cultural e promovendo a
profissionalização de agentes culturais, ajudando a desenvolver uma cultura de
empreendedorismo no sector.
Cabe também ao Governo fomentar a criação de dispositivos de internacionalização, sendo
crucial, na atual situação económica, o alargamento de mercados no sector artístico.
É ainda da sua competência a aposta na formação de públicos. A educação para a cultura é
fundamental para a criação de públicos. Trata-se de uma meta de horizonte temporal
alargado que só poderá ser alcançada com políticas de longo prazo. A formação de público
é o principal garante da valorização da cultura entre os portugueses.
Cabe ainda à Secretaria de Estado da Cultura a manutenção responsável do património (o
tangível e o intangível) e a valorização dos museus e monumentos nacionais, a promover
com as Autarquias, o Turismo, as Escolas e a Sociedade Civil.
Assim, os principais objetivos e medidas estratégicas da Secretaria de Estado da Cultura
são:
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1) Património
A valorização e a requalificação do património cultural é um desígnio nacional. O atual
Governo reconhece a importância do património como fator multiplicador de riqueza e
coloca o património cultural como uma das grandes apostas do próximo Quadro
Comunitário de Apoio 2014-2020. É urgente uma estratégia integrada de manutenção
responsável e de valorização do património, geradora de riqueza, emprego, qualidade de
vida e também de afirmação de Portugal internamente e no exterior;
. Parceria Turismo/Património Cultural e execução das Rotas do Património
No âmbito deste grande desígnio nacional que é a valorização e requalificação do
património será estabelecida uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura e a
Secretaria de Estado do Turismo com vista à criação de uma rede nacional de Rotas do
Património, devidamente mapeadas e identificadas nas diferentes plataformas digitais, com
sinalética local e disponibilização de conteúdos informativos;
. Taxa turística para o património
Feito o diagnóstico dos problemas e limitações do nosso património e hierarquizadas as
necessidades prementes é a altura de formalizar a relação que existe entre património e
turismo. Assim, será estudada a aplicação de uma taxa turística nas dormidas da hotelaria
nacional cujo valor irá reverter na totalidade e diretamente para a requalificação e
valorização do património nacional e será gerido pela Secretaria de Estado da Cultura;
. Melhoramentos na gestão do património
O melhoramento da gestão do património de forma a potenciar as receitas próprias da vasta
e valiosa oferta nacional com assinalável benefício para o Estado e para os contribuintes
tem sido um dos objetivos principais da Secretaria de Estado da Cultura.
A exploração deste património por entidades exteriores à Secretaria de Estado da Cultura é
feita sem transmissão dos correspondentes direitos de propriedade. Este modelo de gestão
assegura que o Estado não só deixa de ter encargos com o património concessionado,
como mantém as receitas que deste retirava e partilhará futuramente a subida de receitas
que a nova gestão alcançar.

2) Indústrias Criativas
A carência de uma gestão profissional nas áreas da cultura é talvez dos maiores desafios
do nosso tecido cultural, a par da fragmentação do mercado cultural e de um problema
crónico de acesso ao financiamento por parte das estruturas culturais. Estes três pontos
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fazem com que o nosso tecido cultural esteja muito exposto a cortes nos apoios públicos.
Assim, é preciso encontrar formas alternativas de financiamento da Cultura e promover a
profissionalização dos agentes;
. Balcão +Cultura
O Balcão +Cultura será o contributo da Secretaria de Estado da Cultura para uma maior
profissionalização do sector cultural. Serão criados balcões em zonas geográficas do país
com o objetivo de acompanhar os projetos culturais desde a sua conceção, fornecendo
espaço para a sua localização, apoio técnico, jurídico, financeiro, auxiliando na captação de
financiamentos, na internacionalização das iniciativas e na profissionalização dos projetos
para que estes possam vencer no âmbito internacional;
. Formação para o empreendedorismo nas escolas artísticas
No segmento jovem ligado às áreas das indústrias criativas verificam-se fragilidades e
necessidades

específicas

de

aprendizagem

na

área

da

educação

para

o

empreendedorismo.
Assim, numa parceira entre a Secretaria de Estado da Cultura, a Secretaria de Estado do
Ensino Básico e Secundário e o IPAMEI, pretende-se arrancar com um projeto-piloto no ano
letivo 2012-2013 no qual serão testadas diferentes metodologias de aprendizagem
utilizadas transversalmente na educação para o empreendedorismo.

3) Livro, leitura e uma política para a língua
Os novos desafios no sector não serão descorados, estando previsto o apoio à digitalização
de fontes e de conteúdos de natureza literária. Assim, torna-se necessário preparar a
indústria do livro para o fim da discriminação fiscal do livro electrónico.
4) Educação para a Cultura e para a Arte
A formação de públicos para a cultura e para as artes, especialmente do público escolar, é
condição obrigatória para o sucesso de qualquer política cultural pública.
. Plano Nacional de Cinema
Irá ser consolidado a partir do ano letivo 2012-2013 um plano para a literacia
cinematográfica. Foi elaborada, em coordenação com o Ministério da Educação e Ciência,
uma lista de filmes que proporcionará uma visão diacrónica da história do cinema,
facilitando o contacto dos alunos do ensino básico e secundário com os principais
realizadores, os filmes do cânone ocidental, a história do cinema português e as principais
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correntes da cinematografia dos últimos cem anos.
O objetivo final passa por abarcar paulatinamente todos os anos do ensino obrigatório e a
totalidade das escolas do país;
. Música na Escola
Em colaboração com a Orquestra Sinfónica Juvenil, com as orquestras do Norte, das
Beiras, do Algarve, e Orquestra Metropolitana, está a ser elaborado um ciclo de pequenos
«concertos promenade» para as escolas, com início no ano letivo 2012-2013.
. Grande Orquestra de Verão (parceria Secretaria de Estado da Cultura / Secretaria de
Estado do Ensino Básico e Secundário)
A garantia da acessibilidade à Cultura, nas suas diferentes formas e manifestações, é uma
prioridade manifestada desde logo no Programa do XIX Governo.
É com este propósito iniciativa ‘Grande Orquestra de Verão’, lançada pela Secretaria de
Estado da Cultura no Verão de 2012 e com periodicidade anual. Durante o período estival,
várias das principais orquestras do país irão percorrer os diferentes distritos de Portugal,
levando até às populações um conjunto de músicas clássicas, nacionais e universais, ao
estilo dos “concertos promenade”.
5) Papel do Estado nas artes
. Registo Nacional de Profissionais do Sector das Atividades Artísticas, Culturais e de
Espetáculo
Os profissionais do sector das atividades artísticas, culturais e de espetáculo vão passar a
ter um registo nacional. A inscrição no registo não é obrigatória, sendo contudo condição
para o acesso a ações de valorização profissional e técnica, direta ou indiretamente
promovidas pelo Estado, e para a emissão de certificados comprovativos do exercício da
profissão;
. Regulamentação do Subsidio de Reconversão Profissionais
É ainda intenção da Secretaria de Estado da Cultura regulamentar a atribuição do subsídio
de reconversão dos profissionais do sector das atividades artísticas, culturais e de
espetáculo. Este subsídio é destinado a profissionais que tenham cessado o exercício da
sua atividade antes de poderem beneficiar de uma pensão de velhice.

. Apoio à Internacionalização
O apoio à internacionalização dos agentes culturais é uma das apostas da Secretaria de
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Estado da Cultura, que vê nos mercados externos e em parcerias com a Agência para o
Investimento e Comércio Externo de Portugal uma resposta ao momento atual de
contenção orçamental. Assim, em 2012, a Direcção-Geral das Artes (DGArtes) apoiou 61
entidades culturais para levar 74 projetos a 25 países. Há ainda a intenção de realizar
anualmente dois concursos semestrais para a internacionalização das artes.
6) Pacote Legislativo de Apoio Privado à Cultura
. Revisão do enquadramento legal do mecenato cultural
O presente momento apela à revisão de estratégias e ao reajustamento de mecanismos,
criando espaço para a revisão de respostas pensadas em momentos anteriores e distintos
do presente, designadamente no que respeita às fórmulas de incentivo ao sector cultural.
Com efeito, o fomento das atividades culturais, embora podendo beneficiar de incentivos
dinamizados pelo poder público, passa sobretudo pela criação de soluções que coloquem
ao alcance dos agentes privados os instrumentos necessários à canalização dos seus
apoios para atividades e iniciativas de caráter cultural. É precisamente neste espírito que se
enquadram as alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais e ao Código do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Singulares que a Secretaria de Estado da Cultura pretende
desenvolver.
Esta proposta abarca alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, ao Código do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e ao Regime Fiscal de Apoio ao Investimento.
7) Cinema e audiovisual
. Nova Lei do Cinema e do Audiovisual – uma nova política para o sector
A nova Lei do Cinema e do Audiovisual é uma resposta à quebra acentuada das receitas da
taxa de exibição, única fonte de receitas do Instituto do Cinema e do Audiovisual. A
construção da nova lei, que resulta de um processo longo de conversação com todos os
parceiros relevantes nas diferentes áreas envolvidas, passa por um modelo de
financiamento misto que conta com o investimento das operadoras de televisão, dos
distribuidores de cinemas e das salas de exibição. Os apoios ao cinema e ao audiovisual
passam, com esta proposta, a ter seis canais distintos de financiamento.
8) Combate à pirataria e defesa dos direitos dos autores e criadores
É necessário legislar na área da pirataria de música, de cinema e de livros, defendendo os
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criadores, os direitos de autores, as empresas e a qualidade das plataformas em que
circulam os seus trabalhos e produtos, sem que para isso se coloque em causa os direitos
do consumidor de cultura e o acesso à cultura. Assim, a SEC proporá um pacote legislativo
que abarca o código e o direito de autor, o combate à pirataria, a lei das sociedades de
gestão e a cópia privada e que terá efeitos práticos já em 2013.
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