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A valorização do Património Cultural é um desígnio nacional. O Governo reconhece a 

importância do Património como fator multiplicador de riqueza e desenvolvimento, elegendo 

a sua requalificação como uma das grandes apostas da legislatura. Nesse sentido, trabalhará 

com vista à criação de uma rede nacional de Rotas do Património, devidamente identificadas e 

distribuídas pelo território, em articulação com um mapa da paisagem e dos recursos 

turísticos. 

A gestão do património por entidades exteriores ao Governo assegura que o Estado não só 

diminui os seus encargos com o património concessionado, como mantém a maior parte das 

receitas que este gera. A Secretaria de Estado da Cultura (SEC) irá optar futuramente por 

soluções de gestão que mais beneficiem o Estado, a preservação do património e o acesso dos 

cidadãos à cultura. 

No sentido de encontrar formas alternativas de financiamento e de promover a 

profissionalização dos agentes culturais, iremos criar o Balcão + Cultura, destinado a 

acompanhar projetos culturais desde a sua conceção, fornecendo espaço, apoio técnico, 

jurídico e financeiro. 

A formação de públicos para a cultura e para as artes é condição obrigatória para o sucesso de 

qualquer política cultural pública. Não é possível falar de “criação de públicos” sem uma ação 

concertada com o Ministério da Educação e Ciência. Assim, além de outras iniciativas pontuais, 

trabalharemos o Plano Nacional do Cinema (ano letivo 2012-2013), bem como o projeto 

Música nas Escolas (2013-2014). 

Os profissionais do Sector das Atividades Artísticas, Culturais e de Espetáculo vão passar a ter 

um registo nacional. De igual forma, iremos regulamentar a atribuição do Subsídio de 

Reconversão dos Profissionais do Sector das Atividades Artísticas, Culturais e de Espetáculo, 

destinado a profissionais que tenham cessado o exercício da sua atividade antes de poderem 

beneficiar de uma pensão de velhice. 

O apoio à internacionalização dos agentes culturais é uma das apostas da SEC, 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. 

O fomento das atividades culturais, embora dinamizado pelo sector público, passa também 

por soluções que coloquem ao alcance dos agentes privados os instrumentos necessários à 

canalização dos seus apoios para atividades e iniciativas de caráter cultural. É neste espírito 

que se enquadram as alterações à lei do mecenato, que em breve pretendemos apresentar. 



A nova Lei do Cinema e do Audiovisual lançará as bases de uma nova política para o sector, 

visando apoiar e promover novas formas e oportunidades de produção, de criação ou difusão 

de obras cinematográficas. 

No atual contexto do sector cultural e criativo, é necessário legislar e atuar com urgência na 

área da pirataria de música, de cinema e de livros, entre outras áreas, defendendo os 

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. 

A defesa, promoção e valorização da Língua Portuguesa está intimamente ligada a uma política 

integrada de divulgação e internacionalização da nossa cultura e das obras de autores 

portugueses. 

A par da revisão do conceito da atual rede de bibliotecas públicas, é urgente preparar a 

indústria do livro para o fim da discriminação fiscal do livro eletrónico. 

IV.3.2. Orçamento 

A despesa consolidada das entidades do Programa Governação e Cultura ascende a 677,2 M€, 

o que representa uma diminuição de 32,5% face à estimativa de 2012. 

Quadro IV.3.1. Governação e Cultura (P002) - despesa total consolidada 

 

A despesa do subsector Estado apresenta um aumento de 10,7%, face à estimativa de 2012 

essencialmente justificado pela adoção das medidas orçamentais previstas para 2013, 

nomeadamente a reposição do subsídio de Natal, bem como o impacto da reorganização 

verificada no sector da Cultura. 



O PREMAC altera o universo do subsector do Estado para 2013 decorrente do processo de 

fusão que concentra todos os Arquivos Distritais, a Direcção-Geral dos Livros e das Bibliotecas 

e a Direcção-Geral dos Arquivos numa única entidade, a Direcção-Geral dos Livros, Arquivos e 

das Bibliotecas. 

Situação idêntica ocorreu na fusão dos diversos Museus e Palácios, bem como do Instituto de 

Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P. dando origem à nova Direção-Geral 

do Património Cultural. 

A despesa total consolidada diminui 325,8 M€, menos 32,5% face à estimativa de 2012, na 

sequência do decréscimo significativo do orçamento da Rádio e Televisão de Portugal, SA, 

designadamente nas verbas aplicadas em passivos financeiros. 

A despesa efetiva do Programa em 2013, evidencia um aumento de cerca de 15 M€ em relação 

a 2012, influenciado pela reposição do subsidio de Natal, que representa cerca de 7,8 M€, e 

pelo impacto das medidas de contenção da despesa verificadas em aquisição de serviços 

correntes e de bens de capital. 

Quadro IV.3.2. Governação e Cultura (P002) - despesa dos SFA e EPR por fontes de 

financiamento 

 

A despesa dos serviços e fundos autónomos, excluindo as EPR, regista um aumento de 10,7% 

em relação à estimativa de 2012, mais 21 M€, destacando-se o Instituto do Cinema e do 

Audiovisual, IP, com um impacto de 10 M€ resultante da cobrança da taxa de exibição por 

subscrição, bem como das receitas provenientes da gestão da exibição do mercado publicitário 

em televisão, nos termos do Decreto-Lei n.º 227/2006, de 14 de novembro, conjugado com a 

Lei n.º 55/2012, de 6 de Setembro, bem como a inclusãobda Direção-Geral do Património 

Cultural neste subsector. 

Relativamente às EPR, verifica-se uma redução da despesa efetiva de 5,5%, menos 17,8 M€, 

devido ao processo de reestruturação em curso na Rádio e Televisão de Portugal, SA (RTP), a 

cisão verificada no OPART - Organismo de Produção Artística, E.P.E. e a criação da GESCULT - 

Serviços Partilhados da Cultura, A.C.E., que visa assegurar a gestão dos recursos comuns nas 

áreas patrimonial, de recursos humanos, de gestão financeira, de compras, logística e jurídica. 

A despesa total consolidada do subsector diminui 337,5 M€, menos 39,1% justificados 

essencialmente pelos encargos decorrentes da amortização, em 2012, de dívida da RTP, 



compensado pelo efeito da reposição do subsídio de Natal nos encargos com pessoal no 

conjunto do subsector. 

Quadro IV.3.3. Governação e Cultura (P002) - despesa por classificação económica 

 

Por classificação económica, verifica-se que 36,1% da despesa respeita a despesas com pessoal 

e 32,2 % a aquisição de bens e serviços. As transferências correntes destinadas a instituições 

sem fins lucrativos e a particulares, no âmbito dos apoios concedidos à cultura, à produção 

artística nacional, ao desporto e à imigração absorvem 14,8% da estrutura da despesa do 

Programa. 

As outras despesas correntes incluem a orçamentação da reserva para cobertura de riscos, 

representando desta forma uma poupança expectável em 2013, em cerca de 4,4% do total do 

Programa. 

Quadro IV.3.4. Governação e Cultura - despesa por medidas dos programas 

 

  



 

Na estrutura de distribuição da despesa por Medidas inscritas no Programa orçamental 

destacam-se os Serviços Culturais, Recreativos que representam 75,8% do total, com destaque 

para a Comunicação Social, a desenvolver pela RTP, S.A,, a Cultura e o Desporto, este 

concretizado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P. 


