
 
Grupo do Partido Social Democrata 

Assembleia de Freguesia do Lumiar 

 

 

 pág. 1 

15ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2017-2021 

 

RECOMENDAÇÃO N.º 4 

Reforçar a Cultura como elemento essencial à retoma pós-pandemia 

O impacte económico provocado pela pandemia da Covid-19 é, em muitos setores de 
atividade, verdadeiramente devastador. No entanto, são já vários os estudos a nível 
internacional que nos revelam que este impacte nas indústrias culturais e criativas teve 
uma especial incidência. Todas as atividades que envolvem contacto próximo entre 
pessoas foram, em virtude das medidas de segurança sanitária impostas, amplamente 
condicionadas, como é o caso de muitas do setor da Cultura. 

Ao longo dos últimos anos antes da pandemia, até 2019, verificou-se um crescimento 
sustentado da importância do setor cultural e criativo, nomeadamente através da 
relevância económica e do impacte no emprego das Indústrias Culturais e Criativas (ICC). 
No final de 2019, as ICC representavam 4,4% do PIB na UE-281 em termos de volume de 
negócios total, verificando-se um aumento de 17% relativamente a dados de 2013, 
empregando 7,6 milhões de trabalhadores, em regra altamente qualificados e 
especializados, representando, também neste aspeto, um aumento de 10% face a 2013, 
incluindo autores, artistas, bem como os restantes trabalhadores deste setor. As ICC são, 
assim, um peso-pesado da economia europeia, com enorme capacidade exportadora e 
grande componente de inovação e integração de novas tecnologias nas suas atividades. 

Com a pandemia, em 2020, a Cultura e as ICC perderam 31% das suas receitas com um 
impacte de uma diminuição líquida de 200 mil milhões de euros relativamente a 2019 em 
volume de negócios na UE-28, sendo, assim, uma das mais afetadas a nível europeu, 
ligeiramente abaixo do transporte aéreo, mas superior às indústrias do turismo e 
automóvel, com quedas de 27% e 25% respetivamente. 

Justifica-se este enquadramento para reforçar que Portugal não é, naturalmente, 
exceção no que ao impacte da pandemia no setor cultural e criativo diz respeito e que a 
necessária e urgente intervenção pública no apoio a este setor é transversal a todos os 
países e não decorre de uma conjuntura específica nacional. 

Mais acresce que, para além da sempre importante dimensão de alavancagem da 
economia e do emprego, a Cultura apresenta-se, igualmente, como elemento cada vez 
mais essencial da identidade de um povo no mundo interdependente e globalizado em 
que vivemos, do seu bem-estar social, da preservação e promoção da diversidade, 
igualdade, pluralismo, participação, diálogo, coesão e justiça social, e liberdade de 
expressão. 

                                                           
1 Dados Eurostat 
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Apesar de algumas medidas adotadas no âmbito do reforço dos mecanismos de apoio 
ao setor da Cultura a nível da administração central, considera-se que a nível local poder-
se-á contribuir para o melhoramento das condições de retoma deste setor, em 
segurança, nomeadamente através da promoção da fruição cultural junto daqueles que 
mais dificilmente a ela podem aceder. 

Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em sessão ordinária no dia 30 de 
Abril de 2021 recomenda à Junta de Freguesia do Lumiar que: 

1. Envide todos os esforços no sentido de, em segurança e com a perspetiva de uma 
reabertura gradual do país e da sociedade, ser dado cumprimento às medidas 
enunciadas nas Opções do Plano para 2021; 

2. Execute, quando exista, e promova protocolos de colaboração com as diversas 
instituições de solidariedade social, ou similares, existentes na freguesia no 
sentido de estimular a utilização e fruição, por parte dos seus utentes, dos 
equipamentos culturais da freguesia; 

3. Promova, quando não existam, protocolos de colaboração com as entidades 
gestoras dos equipamentos culturais da freguesia e da cidade no sentido de 
proporcionar aos utentes das instituições referidas no ponto anterior práticas de 
Cultura associadas a esses espaços municipais e/ou nacionais; 

4. Disponibilize, sempre que possível, os recursos logísticos e de transporte para que 
a deslocação a esse conjunto de equipamentos culturais por parte dos utentes das 
instituições referidas no ponto 2 se possa realizar em segurança e em 
cumprimento com as regras sanitárias vigentes; 

5. Reforce, atendendo ao caráter de urgência e de emergência e respeitando o 
princípio da razoabilidade, o orçamento afeto à Cultura. 

Mais delibera sobre esta recomendação: (i) divulgar nos locais habituais, no Boletim e 
sítio web da Junta de Freguesia; (iv) juntar à Ata desta sessão. 

Lumiar, 30 de abril de 2021 

Os requerentes eleitos pelo PSD, 
 

Maria Emília Apolinário 
Mário Lopes 

Manuel Pires Claro 
Ricardo Mexia 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 
 


