
	
 

 
APOIAR A CULTURA É APOIAR A EUROPA! 

 
 
 
Somos cidadãos e organizações que acreditamos que a cultura é a base da unidade europeia. A 
cultura nos une e fortalece o nosso sentido de pertencer à Comunidade Europeia; 
Acreditamos que a cultura desempenha um papel crucial na defesa dos valores europeus, 
facilitando a compreensão mútua entre os povos da Europa e fomentando sociedades diversas e 
inclusivas; 
 
Somos artistas, responsáveis políticos, agentes culturais, estudantes, investigadores e cidadãos 
unidos na firme convicção de que a cultura é um pilar fundamental numa sociedade sustentável 
Nós aspiramos colocar a cultura no centro do debate público e da tomada de decisões. A cultura e 
as práticas artísticas estão profundamente enraizadas na sociedade e afetam um amplo leque 
campos políticos. Existe uma forte evidência sobre o impacto positivo da cultura na saúde e no 
bem-estar, na coesão social e na igualdade, na educação, na promoção dos princípios 
democráticos, nas relações externas, no crescimento económico, no emprego, na investigação e na 
inovação. 
 
A cultura, como base da unidade europeia e como fundamento para a sua futura prosperidade, 
necessita de um apoio financeiro adequado para garantir a sustentabilidade do Projecto Europeu no 
seu conjunto. 
 
Os governos nacionais e os responsáveis políticos da União Europeia estão a tomar decisões sobre 
o orçamento europeu pós 2020, que influenciará o próximo ciclo de programação cultural a nível 
europeu. Fazemos uma chamada de atenção às instituições europeias e aos Estados-Membros para 
que reconheçam o valor acrescentado europeu do investimento na cultura e o traduzam no 
correspondente apoio no próximo orçamento da União Europeia: 
 

• Assegurando que 1% do orçamento de cada área de ação polít ica da União 
Europeia seja atr ibuída à cultura; 

• Duplicar o orçamento existente para cultura. 
 

Um futuro europeu comum só é possível com um financiamento substancial e sustentável para a 
cultura, tanto nos diferentes domínios da acção europeia como no âmbito de um programa cultural 
específico. 
 
Afirmamos que uma União Europeia plenamente democrática é um projeto cultural. Tendo em vista 
as tendências polarizadoras na Europa, devemos reforçar a Comunidade Europeia e respeitar a sua 
diversidade. 
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NOTAS :  
 
1. A Culture Action Europe (CAE) é uma organização de referência para o debate sobre artes e 
política cultural na Europa. A CAE representa 80.000 vozes do setor cultural através dos seus 145 
membros na Europa. CAE é a única rede que representa todos os subsetores culturais. 
www.cultureactioneurope.org 
	

2. O Eurobarómetro de 2017 mostra um peso crescente da cultura na percepção dos cidadãos 
como factor de pertença à comunidade europeia. De fato, a cultura é considerada como o factor 
contribuinte mais importante, seguida pelos valores e a história. (http://bit.ly/2t9Azzo) 
 
3. Existe uma sólida evidência sobre o impacto positivo da cultura numa ampla gama de áreas de 
política da União Europeia, como mostra a análise de impacto da Culture Action Europe "O valor e 
os valores da cultura ". (http://bit.ly/2IyVaFq) 
 
4. Esta campanha visa influenciar o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) que entrará em 
vigor após 2020 e fixará os orçamentos anuais da UE, que normalmente cobrem 7 anos. 
Várias instituições da União Europeia estão envolvidas nos processos de preparação e negociação 
do QFP. A proposta para o regulamento do QFP é elaborada pela Comissão Europeia. O Conselho 
Europeu adopta o regulamento do QFP por unanimidade de votos, após obter o consentimento do 
Parlamento Europeu (http://bit.ly/1lZks0Z). 

 


