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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Salienta a natureza intersetorial das indústrias culturais e criativas e a importância geral 
dessas indústrias para a economia mundial e o desenvolvimento social; salienta o facto de 
estes setores apresentarem um enorme potencial a nível local e regional;

2. Realça que as indústrias culturais e criativas deverão passar a fazer parte das estratégias 
socioeconómicas a nível nacional e da UE; salienta que, de acordo com o princípio de 
subsidiariedade, as autoridades locais e regionais devem ser encorajadas a incorporarem 
as suas opiniões relativas à criatividade nas suas estratégias de longo prazo e na execução 
de políticas;

3. Salienta que o financiamento disponível no âmbito do futuro Quadro Financeiro 
Plurianual, designadamente do FSE e do FEDER, deverá ser utilizado para reforçar as 
indústrias culturais e criativas, bem como a capacidade administrativa e institucional a 
nível nacional, regional e local para lidar com essas indústrias;

4. Salienta que as indústrias culturais e criativas, enquanto fonte potencial de novos e 
melhores trabalhos nas regiões, têm o potencial de contribuírem para a integração social e 
territorial; manifesta a sua preocupação pelo facto de estes aspetos das indústrias culturais 
e criativas não serem suficientemente analisados; salienta que a recolha de dados 
estatísticos neste setor é desadequada a todos os níveis, sendo a situação que se vive a 
nível local e regional a que apresenta maior gravidade;

5. Considera que as pessoas, produtos e serviços criativos deveriam constituir a base de um 
mercado único europeu forte e de regiões desenvolvidas; defende que as indústrias 
culturais e criativas sejam utilizadas para atrair novos investimentos e talentos variados 
para a Europa; apela aos Estados-Membros para que apoiem modelos de negócios 
adaptados ao limitado mercado europeu, que permitam a mobilidade de artistas e de 
pessoas que trabalham nas indústrias culturais e criativas e que as ajudem a superar os 
obstáculos relacionados com os diferentes sistemas fiscais ou sociais ou ainda com 
barreiras linguísticas;

6. É de opinião que as diferentes competências abrangidas por estas indústrias e a interação 
entre os criadores e as tecnologias deverão ser apoiadas pela criação de plataformas locais 
e regionais;

7. Salienta o facto de as indústrias culturais e criativas contribuírem para preservar o enorme 
património cultural, histórico e arquitetónico europeu; destaca que os setores culturais e 
criativos têm um interesse muito significativo para os turistas, quer da UE, quer de países 
terceiros; considera que, tendo em conta o seu valor acrescentado, os setores culturais e 
criativos devem ser fortemente apoiados pelo futuro orçamento da UE, uma vez que são 
fonte de importantes oportunidades económicas;
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8. Salienta a importância de iniciativas educativas conducentes a promover a criatividade 
desde a primeira infância; realça que, sendo muitas vezes as autoridades locais e regionais 
responsáveis pelo ensino pré-escolar e primário, estas podem desempenhar um papel 
importante neste processo.


