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Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª

Aprova o Orçamento do Estado para 2021

Proposta de Alteração

Mapa IV

Mapa relativo à classificação orgânica das despesas do subsetor da Administração 

Central

[…]

(Reforço de verbas total: € 2 103 770) 

11 – Cultura

50 – Projetos – 73 191 529

(71 – Projetos – GAF Cultura

04 – Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas - € 7 579 096)

Assembleia da República, 13 de outubro 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:

O Programa Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, criado em 1987, definia uma política 

nacional integrada de desenvolvimento da Leitura Pública, promovendo a criação de 

uma biblioteca pública em cada sede de concelho. A criação e desenvolvimento de uma 

rede de infraestruturas de equipamentos, as bibliotecas públicas, partia de um princípio 
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de partilha de responsabilidades entre os dois níveis da administração pública, o central 

e o local.

O PCP considera que as bibliotecas públicas são importantes espaços públicos de acesso 

à informação, à educação, à cultura e ao lazer, que devem continuar a merecer a 

atenção e a responsabilização da administração central. Com o fim dos Programas de 

Apoio às Bibliotecas Municipais, várias bibliotecas apontam o decréscimo do número de 

compras, o envelhecimento das coleções em lugar da sua renovação e a necessidade de 

atualização dos fundos documentais.

Nesse sentido, o PCP propõe que o Governo crie apoios para atualização dos fundos 

documentais e para a renovação das coleções das bibliotecas públicas, assumindo as 

responsabilidades da administração central nesta matéria e para a difusão do livro e de 

promoção de leitura em vários contextos, nomeadamente através das itinerâncias 

culturais.

Além disso, tendo conta os condicionalismos impostos pelo surto epidémico, torna-se 

urgente a adoção de medidas adicionais de estímulo à leitura, quer ao nível das medidas 

sanitárias, quer em termos de iniciativas adequadas ao contexto em que vivemos, para 

fazer chegar às populações a fruição do livro e combater o abandono das práticas de 

leitura.

Tendo em conta estas propostas e a reorientação dos €603 770 que foram cortados aos 

projetos da DGLAB relativamente ao OE 2020, o PCP procede ao reforço desta rubrica 

em € 2 103 770.
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