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Proposta de aditamento

Capítulo IX

Outras disposições

Artigo 141.º - A

Plano Nacional de Desenvolvimento para as Artes e a Cultura

Durante o ano de 2018, o Governo apresenta na Assembleia da República uma proposta 
de Plano Nacional de Desenvolvimento para as Artes e a Cultura, com o objetivo de 
planificar a intervenção do Estado no setor da cultura e de, progressivamente, 
incrementar a afetação de recursos públicos até atingir o patamar mínimo de 1% da 
despesa pública, prevista em Orçamento do Estado, para a política cultural.

Assembleia da República, 17 de novembro de 2017

Os Deputados,

Paulo Sá

Miguel Tiago

Ana Mesquita
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Nota justificativa: 

O desrespeito pela Constituição da República Portuguesa e o abandono de políticas 
culturais do Estado praticados pelos Governos da política de direita, afundaram o tecido 
cultural português numa profunda crise. Os cortes brutais no apoio às artes levaram ao 
fecho de dezenas de estruturas, ao aumento do desemprego e da precariedade, ao 
diminuir dos salários; o cinema deixou de receber apoios à produção por via do OE, 
ficando dependente das taxas pagas pelos operadores de televisão, diminuindo 
significativamente a produção nacional e ficando sujeito a pressões mercantilistas; a 
precariedade e a falta de recursos humanos nas bibliotecas, museus, palácios e 
monumentos nacionais; a degradação do património, deixado ao abandono ou entregue 
a grupos privados para a sua exploração; a concentração editorial na indústria livreira -
todos estes elementos são traços das políticas seguidas e demonstram a necessidade de 
uma rutura .

O PCP defende que é urgente a estruturação de um verdadeiro Serviço Público de 
Cultura, sendo urgente e necessário, para tal, um aumento orçamental significativo com 
vista a atingir o objetivo mínimo de 1% do OE e garantir condições para uma outra 
política de criação e democratização cultural, de afirmação da soberania e da identidade 
nacional, de respeito e valorização dos trabalhadores da cultura.
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