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ASSEMHLFIA DA

Comissão de Economia, Jnovaçao, Obras Püblicas e Habitaçao

I nforrnaçào Discussão
termos do artigo 128.°

Projetos de Resoluçäo n.s J fl.0 1 do RAft em
reunião da Comissão de

1124/XIV/2.a (PS) 30/03/2021

E pig rafe:
Recomenda ao Governo que dé continuidade ao apoio a produçao cuturaI e a criação artistica
como nstrumento de desenvovimento econOmico e de diferenciaçao turistica do Algarve. 1
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A SSEMBIfIA DA PyI’UBLICA

Comissao do Economia, Inovaçao, Obras PUblicas e Habitação

1. Trinta e quatro Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomaram a

iniciativa do apresentar o Projeto de Resolução (PJR) n.° 1124/XIV/2.a (PS), ao

abrigo do disposto na alinea b) do artigo 156.° (Poderes dos Deputados) da

Constituiçao da Repüblica Portuguesa e da alinea b) do n.° 1 do artigo 4•0 (Poderes

dos Deputados) do Regimento da Assembleia da Repüblica (RAP).

2. 0 Projeto de Resolução n.° 11241X1V/2.a (PS), deu entrada na Assembleia da

PepUblica a 19 de marco de 2021, tendo o mesmo sido admitido no dia 20 de

marco de 2021, data em quo baixou a Comissão do Cultura e Comunicaçao,

posteriormente foi redistribuido a Comissao do Econornia, Inovaçâo, Obras

PUblicas e Habitaçao no dia 9 do abril do 2021.

3. 0 Projeto do Pesoluçao supra mencionado foi objeto de discussâo na Comissao de

Economia, Inovaçao, Obras Püblicas o Habitaçáo, em reunião de 30 de marco do

2021, tendo sido objeto do cjravacäo audio, a qual estará disponhvel nas pãginas

das iniciativas na Internet.

4. A discussão do Projeto de Resoluçao n.° 1124/XIV/2.a (PS) ocorreu nos seguintes

term Os:

0 Sr. Vice-Presidente, Doputado Pedro Coimbra, começou por dar a palavra a
Sonhora Doputada Jamila Madoira (PS) quo destacou as linhas do dosenvolvimonto e

de promoçao do ovontos artisticos e culturais oncetados, ao longo do tempo, polo

Partido Socialista junto do Governo. Frisou que o dosojo de cultura o do viajar são

propósitos dos cidadaos, indepondontomento do atual contexto do pandemia, nosso

sontido oxortou para a nocossidado do disrupçao na gostão das cidados, corn o intuito

do as tornar compotitivas o atrativas para as turistas. Salientou quo o PJR

apresontado pretondo quo a produção cultural o a criação arthstica continuom a sor

apoiadas, destacou a rolevância do consolidação do uma marca prOpria 0 do sucosso

na major região turistica do pals. Dou dostaque a nocossidado do quobrar o regime

sazonal do turismo no Algarvo, para o ofeito propOs uma aposta nas raIzos o circuitos

culturais rnatoriais o imatoriais. Obsorvou Os osforços roalizados. nomoadarnonto
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através do prograrna cultural 365 Algarve, na sua opiniao nem sempre corn Os

resultados esperados em termos de alavancagern do nUrnero de turistas pretendidos.

Deu conta do significativo lastro de artistas nas diversas vertentes culturais & musicais

que desenvolvern a sua atividade na regiäo. Na sequência do exposto destacou a

existëncia de instrurnentos. de organizaçoes & de recursos humanos capazes de

alimentar a atividade cultural no Algarve. Observou que Faro serã a capital europeia

da cultural em 2027 0 que alavancará culturalmente toda a região. Concluiu

salientando que o OP PS pretende que o Governo continue a disponibiUzar para a

região do Algarve urn prograrna de apoio a produçao cultural e a criação artistica corno

instrurnento de desenvolvirnento econOmico & de diferenciaçao da rnaior regiao

turistica do pals e que prornova a rnitigaçao dos irnpactos negativos sobre a atividade

das empresas do tecido cultural decorrentes da pandernia COVID-19.

De seguida, foi dada a palavra ao Senhor Deputado João Vasconcelos (BE) que, no

uso da mesma afirmou que a cultura tern sido desprezada pelo Governo, assim como

relernbrou que as propostas apresentadas pelo OP BE para o setor da cultura forarn

rejeitadas corn os votos contra do OP PS. Salientou que os agentes culturais e

criadores artisticos, atualmente, vivern urna situação de grande dificuldade inerente ao

contexto de pandemia Covid-19, deu corno exernplos casos de cidadãos que

trabalhavarn para o setor cultural que necessitam de recorrer a cabazes solidários

para sobreviver. Referiu que o Algarve por ser urna região dependente da monocultura

do turismo, em face da atual situação pandemica, contribui para que seja uma das

regiOes mais afetadas no nosso pals. Assim, considerou que irnporta diversificar o

tecido econámico, social e cultural e rnitigar a efeito da sazonalidade associado ao

turismo. Mencionou que o PJR em apreço é urn ponto de partida, bern como sublinhou

a análise realizada acerca do Programa 365 Algarve. Considerou a relevância do

Prograrna 365 Algarve na tentativa de mitigaçao do efeito da sazonalidade turistica.

lgualrnente, descreveu alguns dos eventos realizados no âmbito do Programa 365

Algarve e a sua participação. Denotou que o PJR apresentado e alga vago no âmbito

da dinamização cultural e defendeu a necessidade de manutenção do Prograrna 365

Algarve.
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Solicftada a palavra pelo Senhor Deputado GristOvao Norte (P50) para afirmar que

esta discussao ganharia relevancia, profundidade e pertinência se a Governo tivesse

intormado o Parlamento. no conjunto das questOes formuladas, acerca da renovaçâo

do Prograrna 365 Algarve. Destacou as interpelaçöes realizadas a Ministra da Cultura

e a Secretaria de Estado do Turismo, tendo a Ministra da Cultura afirmado que era

opção do Governo a continuação do Prograrna. Contudo, afirrnou o Senhor Deputado

que ate ao momento nao se constata a efetivaçao do Programa 365 Algarve. Denotou

que o Programa, ao longo das suas versöes, tern sido considerado urn sucesso e urna

mais valia para regiäo, contribuindo para a afirmaçao cultural e para o combate a
sazonalidade. Observou que o Prograrna 365 Algarve apresenta algumas limitaçOes,

designadarnente nao cruza corn a area da produçao autOctone e corn as energias da

região na produção da sua identidade. Igualmente, salientou que as rnanitestaçbes

culturais deviam ter apolos acrescidos, em sua opinião destacou que a génese do

Programa 365 Algarve näo e colmatar as quebras decorrentes da atual situação, polo

contrário deve ocorrer urna estratégia cultural rnais vasta para a região, sendo o

Prograrna urn dos instrumentos para a efeito. Considerou cornpreender o PJR

apresentado pelo GP PS, porOrn a discussão ocorre sern a devida clariticaçao da

politica cultural, tanto em termos de rneios como de recursos humanos para a região

do Algarve.

Pelo Senhor Vice-Presidente foi dada corno encerrada a discussao do projeto de

resolução ora em apreço.

6. Realizada a sua discussão, rernete-se esta lnformaçao a Sua Exceléncia, a

Presidente da Assembleia da RepOblica, nos termos e para as eteitos do fl.0 1 do

artigo 128.° do Regirnento da Assembleia da Repüblica.

Assernbleia da Republica, em 14 de abril de 2021

0 VIC 0MlSSA0

(PEDRO COIMBRA)
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