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Proposta de aditamento

Capítulo X

Outras disposições

Artigo 158.º-A

Plano de revitalização da Cinemateca, I.P. e do Arquivo Nacional das Imagens em 

Movimento

1 – No ano de 2019 é criado um Plano de revitalização da Cinemateca, I.P. e do Arquivo 
Nacional das Imagens em Movimento. 

2 – Para efeitos do número anterior, o Governo avalia as necessidades de financiamento 
da Cinemateca, I.P. e do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento e toma as 
medidas necessárias ao seu suprimento tendo em consideração, designadamente: 

a) O reforço de meios materiais e humanos;
b) A concretização do projeto museológico da Cinemateca;
c) A criação de um plano para formação de arquivistas de imagens em movimento.

Assembleia da República, 6 de novembro de 2018

Os Deputados,

Paulo Sá

Duarte Alves

Ana Mesquita

Nota justificativa: 
A Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema é o organismo nacional que tem por 
missão a salvaguarda e a divulgação do património cinematográfico.
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Atualmente, o financiamento da Cinemateca e do Arquivo Nacional das Imagens em 
Movimento é efetuado por via das taxas de exibição, o que se consubstancia numa 
desresponsabilização do Estado, por via da opção de sucessivos governos, em relação a 
esta importante área da Cultura. 

Para fazer face ao crítico subfinanciamento, todos os anos têm vindo a ser transferidas
verbas do Fundo de Fomento Cultural para a Cinemateca. No entanto, a sua escassez 
não garante a existência de condições dignas para assegurar as funções que estão 
acometidas à Cinemateca.

Criado em 1996, o ANIM, ao qual foi atribuída a preservação de memória e património 
de imagens em movimento, tem visto a sua missão prejudicada por falta de 
financiamento. Na verdade, existem muitas obras e coleções por tratar devido à falta de 
trabalhadores e de recursos materiais e financeiros.

A situação com que a Cinemateca e o ANIM estão a ser confrontados exige a tomada 
de medidas urgentes e é nesse sentido que o PCP apresenta esta proposta.
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