
Exmo. Sr. Presidente da República, 
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da República, 
Exmo. Primeiro Ministro, 
Exma. Ministra da Cultura,

Exmos. Grupos Parlamentares, 
Exma. Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação da Assembleia da 
República, 
Exmo. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, 
Exmos(as). Deputados e Deputadas à Assembleia da República,  
 
 
O Governo Português anuncia a morte do Cinema Português.  
 
A proposta de alteração à Lei do Cinema apresentada pelo Governo - que visa 
transpor a Directiva Europeia respeitante à oferta de serviços de comunicação social 
audiovisual - revela uma total desconsideração pelo sector do Cinema e pretende 
destruir décadas de políticas públicas de incentivo e promoção do Cinema Português.  
 
Enquanto os Estados Membros da UE abrem discussão interna e negoceiam com as 
diversas entidades e operadoras com presença nos mercados nacionais, o Governo 
Português faz ouvidos moucos a todo o sector demostrando um enorme desrespeito 
pela História do Cinema Português, que tem vindo a ser exibido, difundido e aplaudido 
em todo o mundo, pondo em risco a sua continuidade.  
 
Esta iniciativa retira consideráveis fontes de financiamento ao ICA e traduz-se num 
grave constrangimento das políticas públicas para o Cinema. 

 
Desta forma Portugal dá a toda a Europa exemplo de submissão aos interesses de 
grandes grupos económicos permitindo que se excluam de contribuições fiscais 
razoáveis, enquanto o País abre caminho à ingerência dos privados na definição das 
suas políticas culturais, aos quais o Governo pretende entregar de bandeja o rumo do 
Cinema Português.


Também já no início deste ano o Governo encomendou a uma consultora britânica a 
elaboração do Plano Estratégico do ICA - apresentado ao sector no dia 9 de Outubro, 
em língua inglesa - demonstrando desta forma a total incapacidade do ICA em definir 
o futuro dos apoios ao Cinema e a reverência do Ministério da Cultura a empresas 
privadas e grupos económicos estrangeiros que pouco conhecem da realidade 
portuguesa e do nosso Cinema.  

Consideramos que nem o Governo, nem os Grupos Parlamentares, estão em 
condições de realizar uma apreciação séria e suficientemente informada para transpor 
para a Lei Portuguesa uma Directiva que a grande maioria dos países europeus ainda 
não legislou.  



Exigimos ao Governo a abertura de uma nova discussão pública com vista a uma 
reflexão séria que tenha verdadeiramente em conta os impactos no sector do Cinema, 
para que sejam tomadas decisões fundamentadas e de acordo com uma política 
pública que valorize, fomente e promova o Cinema Português, salvaguardando o 
trabalho dos realizadores, produtores, distribuidores e exibidores independentes, 
actores, técnicos e todos os profissionais e associações do sector. 

 
Exigimos que seja de imediato travado este processo e a votação na especialidade da 
Proposta de Lei 44/XIV agendada para a próxima terça-feira, dia 13 de Outubro, e que 
todos os Grupos Parlamentares rejeitem esta iniciativa que pretende marcar o princípio 
do fim do Cinema Português.  
 


