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REQUERIMENTO Número       /XIII
(     .ª)

PERGUNTA Número      /XIII (     .ª)

Assunto: extinção da SECA e nova regulamentação da Lei do Cinema

Destinatário: Ministro da Cultura

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Um grupo de agentes do setor apresentou hoje uma carta pública ao Ministério da Cultura sobre o Instituto do

Cinema e Audiovisual (ICA),  denunciando especificamente o processo de nomeação de júris.  Em causa, o

ecossistema ciado entre a SECA e o ICA onde representantes dos operadores privados de televisão como a

MEO e a NOS dominam todo processo decisório e, em última análise, as produções financiadas pelos fundos

públicos do ICA. São estas as mesmas empresas a quem o anterior Secretário de Estado da Cultura, Jorge

Barreto Xavier, decidiu perdoar parte das taxas introduzidas por ele próprio através da Lei do Cinema. 

Reproduzimos e subscrevemos os dois principais pontos da carta pública: 

1) a participação ativa no processo de decisões sobre apoio ao cinema de entidades privadas com interesses

de mercado é incompatível com qualquer ideia de política cultural promovida pelo Estado - justificada na

origem  precisamente  pelo  reconhecimento  da  necessidade  de  regulação  de  mercado  -  visando  criar

condições  para  a  existência  de  filmes  que,  pelo  facto  de  não  seguirem  regras  instituídas  de  modelos

industriais,  dificilmente  reuniriam  os  meios  para  se  concretizar;  

2)  manifesta  impossibilidade  de garantir  a  equidistância  necessária  para  julgar  os  projetos  se sobre  os

membros do júri - apadrinhados por cada um dos seus proponentes - não recair inevitável suspeita de que

estão ali para defender o interesse direto de quem os nomeou.

Esta  não  é  uma  questão  nova.  Desde  as  alterações  introduzidas  pelo  Decreto-Lei  n.º  124/2013,  que

regulamenta a  Lei  do Cinema de 2012,  que  o mecanismo de indicação  prévia  de júris  através  da SECA

promoveu sucessivos conflitos de interesses e críticas públicas. 

No atual contexto parlamentar torna-se evidentemente necessária uma revisão da regulamentação da Lei do

Cinema. Algo que o governo pode e deve assumir como prioridade. 

Atendendo ao exposto,  e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis,  o Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministro da Cultura, as

seguintes perguntas:

1. Tem o governo conhecimento desta situação? 
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2. Pondera o governo extinguir a SECA? 

3. Pondera o governo apresentar uma nova regulamentação da Lei do Cinema? 

Palácio de São Bento, 16 de setembro de 2015.

O deputado

Jorge Campos


