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Proposta de Lei n.º 38/XV/1ª
Aprova o Orçamento do Estado para 2023

PROPOSTA DE ADITAMENTO

Título I
Disposições Gerais
CAPÍTULO IX
Outras disposições

[NOVO] Artigo 150.º- T
Concurso de Ideias para protótipo de Casas da Criação
1 - Durante o ano de 2023, o Governo, através do Ministério da Cultura, lança um
concurso de ideias para a elaboração de um protótipo de uma nova tipologia de
espaços culturais designada Casas da Criação, a ligar em rede e destinadas a
promover a prática da experimentação e da criação artísticas, a formação de
públicos, o apoio à criação artística, a promoção e a fruição da cultura.
2 - As Casas da Criação destinam-se a ser financiadas por programa próprio, a
implementar a partir de 2024, e a ser geridas mediante protocolo a celebrar com
entidades privadas do setor cultural sem fins lucrativos.
3 - O programa referido no número anterior tem verba específica que é contemplada
anualmente no Orçamento de Estado.

Nota Justificativa:
O concurso de ideias para criação do protótipo de espaços culturais que aqui se propõe visa
introduzir capilaridade à possibilidade de criação e fruição artísticas, contribuir para a
formação de públicos, através da facilitação do acesso a um conjunto de valências,
especialmente importantes para quem tradicionalmente não o tem - e.g.: uma mediateca ou
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“biblioteca de coisas” na qual o público se pode encontrar e que pode utilizar, sob
supervisão e coordenação adequada de uma equipa de programação e curadoria; a
disponibilização de instrumentos e utensílios de criação e experimentação artística, como
instrumentos musicais, equipamento de áudio e vídeo, estações de trabalho gráficas 2D e
3D, estúdios de dança ou ensaio teatral, entre outros.
O modelo aqui proposto, que envolve a sociedade civil e se afigura especialmente relevante
enquanto mecanismo de intervenção e integração social, inspira-se no bem sucedido
modelo dos Pontos de Cultura existentes no Brasil1 - cultura em rede e cultura para todos.
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http://pontosdecultura.org.br/
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