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PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 436/XV/1ª

Recomenda ao Governo que proceda à elaboração e implementação do Plano Estratégico 

do Cinema e do Audiovisual

O Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de abril, que regulamenta a Lei do Cinema, estabelece no 

seu artigo 3.º que a execução dos programas e medidas de apoio ao desenvolvimento e 

proteção das atividades cinematográficas e audiovisuais, bem como de outras ações do 

Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), se orientam, a longo prazo, por um plano 

estratégico plurianual para os setores cinematográfico e audiovisual, e no que respeita às 

opções anuais, por declarações anuais de prioridades.

O Plano Estratégico do Cinema e do Audiovisual é um documento essencial para fortalecer a 

indústria do cinema e do setor do audiovisual em língua portuguesa como áreas centrais da 

cultura e da economia nacional, pois pretende estabelecer uma estratégia de médio e longo 

prazo para estes sectores.

Sob o ponto de vista da sua incidência temporal, o Plano Estratégico visa estabelecer 

objetivos para um horizonte de cinco anos, bem como orientações para a respetiva 

realização, baseando-se numa análise da situação e nas perspetivas do setor assim como em 

avaliações do funcionamento e impacto dos programas de apoio e medidas existentes.

Produz igualmente orientações que enquadram as opções anuais e proporciona, sem 

prejuízo das decisões de gestão que se imponham, clareza e previsibilidade quanto à 

afetação de recursos por áreas de atividade, tipos de projetos e equilíbrios a assegurar, 

tendo também em atenção as especificidades de determinadas atividades ou subsetores.
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Apesar da sua extrema relevância para o enquadramento e desenvolvimento destes 

sectores tão importantes, constatamos que desde 2018, data em que terminou a vigência 

do último plano elaborado - Plano Estratégico para o Cinema e a Produção Audiovisual 

Independente 2014-2018, o Governo não curou de dar continuidade a esta sua importante 

obrigação.

Só em julho de 2020, é que o Governo, através do Instituto do Cinema e Audiovisual 

encomendou a Elaboração do Plano Estratégico para o período 2021-2025, tendo celebrado 

para o efeito, um contrato com uma consultora inglesa.

Estamos em 2023, e até ao momento não se conhece qualquer versão de um Plano

Estratégico, apesar desta medida constar nas Grandes Opções 2021-2023 e nas Grandes 

Opções 2021-2025 entretanto aprovadas.

Dado que o Governo está em falta no que concerne esta matéria, o Grupo Parlamentar do 

PSD propõe que a Assembleia da República, ao abrigo das disposições constitucionais e 

regimentais aplicáveis, que recomende ao Governo a elaboração e implementação do 

Plano Estratégico do Cinema e do Audiovisual, no mais curto espaço de tempo.

Assembleia da República, 02 de fevereiro de 2023

Os Deputadas do GP/ PSD

Alexandre Poço

Carla Madureira

Fernanda Velez

Cláudia Bento

Guilherme Almeida

Inês Barroso
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João Barreiras Duarte

João Prata

Cláudia André

Cristiana Ferreira

Firmino Marques

João Montenegro

Paulo Rios de Oliveira

Pedro Melo Lopes

Maria Emília Apolinário

Rui Vilar


