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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

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.

A vigência do anterior Plano Estratégico plurianual terminou em 2018 e a elaboração de um

novo Plano Estratégico para o Cinema e o Audiovisual, que desse sequência ao Plano

Estratégico para o Cinema e a Produção Audiovisual Independente 2014-2018, foi atribuída a

uma consultora inglesa, segundo um contrato de aquisição de serviço assinado com o Instituto

do Cinema e Audiovisual em julho de 2020.

De acordo com o caderno de encargos desse contrato, a consultora inglesa teria um ano para

apresentar um documento “discriminando um plano estratégico para o ICA”.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 156.º, alínea e), da Constituição da República

Portuguesa, e nos termos do artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, o Grupo

Parlamentar do PSD vem requerer, ao Senhor Ministro da Cultura, o envio do documento

elaborado pela consultora inglesa Olsberg SPI e entregue ao Instituto do Cinema e Audiovisual

(ICA).

Palácio de São Bento, 2 de fevereiro de 2023
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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