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1.  OBJETIVOS 
O Plano Estadual de Cultura é um conjunto de diretrizes, estratégias, ações e metas, 

traçado com a finalidade de planejar programas, projetos e atividades que valorizem, 
reconheçam, promovam e preservem a identidade de Goiás, assegurando um sistema de 
gestão, proteção e promoção do patrimônio e da diversidade cultural, acesso à produção e 
fruição da cultura, além de sua inserção em modelos sustentáveis de desenvolvimento 
socioeconômico.  

Para a elaboração do Plano Estadual de Cultura de Goiás, além dos aspectos 
institucionais que regem a aplicação das políticas culturais, foram considerados estudos 
realizados pelo governo e pelo Conselho Estadual de Cultura do Estado de Goiás e os anseios 
e desejos da sociedade e dos fazedores da cultura no âmbito não governamental. As 
informações retiradas dos processos participativos, alinhadas à atual caracterização da 
cultura, são traduzidas como objetivos para a aplicação da política cultural. 
 
São objetivos do Plano Estadual de Cultura:  
1. planejar, criar e implementar programas e ações voltados para a valorização, o 
fortalecimento e a promoção da cultura no Estado; 
2. reconhecer a diversidade cultural e os direitos de seus detentores, valorizando as vertentes 
tradicionais e dos imigrantes, relacionadas à história do Estado; 
3. proteger e promover o patrimônio cultural, material e imaterial, valorizando os lugares de 
memória; 
4. valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais; 
5. universalizar o acesso à arte e à cultura; 
6. estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional; 
7. estimular o pensamento crítico e reflexivo a respeito das questões culturais, bem como da 
sustentabilidade socioeconômica e ambiental; 
8. promover o desenvolvimento sustentável da economia da cultura, do mercado interno e 
digital, do consumo cultural e da exportação de bens, dos serviços e conteúdos culturais 
goianos; 
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9. oferecer qualificação na gestão cultural, aos setores público e privado; 
10. profissionalizar e especializar os agentes e gestores culturais; 
11. descentralizar a implementação das políticas públicas de cultura; 
12. consolidar processos de consulta e participação da sociedade na formulação das políticas 
culturais; 
13. ampliar a presença e o intercâmbio da cultura goiana, em nível nacional e internacional; 
14. ampliar as possibilidades de participação da sociedade civil e dos setores culturais na 
gestão das políticas públicas para a cultura; 
15. buscar mecanismos de articulação e integração de sistemas de gestão cultural; 
16. estabelecer competências e parcerias entre os diferentes agentes das áreas de gestão e 
de promoção da cultura, no Estado; 
17. fomentar políticas públicas que afirmem a centralidade da cultura no fortalecimento das 
entidades culturais, no desenvolvimento econômico e na transformação social; 
18. assegurar um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos 
investimentos públicos na área cultural; 
19. ampliar os recursos financeiros para a gestão cultural no Estado; 
20. incentivar os processos de inovação cultural; 
21. promover a arte e a cultura como fator de inserção social, incluindo os povos originários, 
a comunidade negra, as Pessoas com Deficiência (PcD) e as comunidades historicamente 
marginalizadas. 
 
2. SISTEMATIZAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA 

O Plano Estadual de Cultura de Goiás (PECGO), formulado com eixos estratégicos, 
diretrizes, metas e ações, foi idealizado com a participação do Conselho Estadual de Cultura 
(CEC) de Goiás, de agentes culturais, gestores e sociedade civil, por meio de debates e 
proposições sobre o desenvolvimento do setor cultural, no Estado. Com base nos resultados 
das conferências e fóruns realizados, acrescidos das sugestões do CEC, foi realizada a 
sistematização do conjunto de informações, reivindicações e demandas propostas para a 
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cultura. Foram definidos: 10 (dez) eixos estratégicos, 14 (quatorze) diretrizes, 41 (quarenta e 
uma) metas e 199 (cento e noventa e nove) ações. 
 
2.1 Eixos estratégicos 
1. Ampliação, manutenção e qualificação dos espaços e equipamentos culturais públicos. 
2. Criação, difusão, acesso e manutenção das atividades culturais. 
3. Formação e produção do conhecimento. 
4. Reconhecimento e promoção da diversidade cultural. 
5. Participação social. 
6. Fortalecimento de parcerias institucionais. 
7. Mecanismos de fomento e financiamento. 
8. Desenvolvimento sustentável da cultura. 
9. Territorialidade. 
10. Preservação e difusão do Patrimônio Cultural, material e imaterial. 
 
2.2 Diretrizes 

Com base nos objetivos e eixos estratégicos, ficam estabelecidas 14 diretrizes para o 
Plano Estadual de Cultura de Goiás. 
1. Promover a criação, difusão e acesso à arte e à cultura, ampliar e qualificar os espaços 
públicos e virtuais, assegurando-lhes o funcionamento e o uso pela sociedade. 
2. Fortalecer e expandir a ação do Estado no planejamento e na execução das políticas 
culturais, respeitando as vocações e iniciativas de cada território. 
3. Ampliar os mecanismos de fomento e financiamento que visem a consolidar a execução de 
políticas públicas para a cultura. 
4. Promover e difundir, no âmbito estadual, nacional e internacional, a cultura produzida em 
Goiás, contribuindo para sua visibilidade. 
5. Reconhecer e valorizar a diversidade. 
6. Proteger e promover as artes, expressões culturais e o Patrimônio Cultural material e 
imaterial. 
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7. Descentralizar os instrumentos e políticas para os territórios culturais. 
8. Estimular a formação de redes de territórios culturais. 
9. Sistematizar e fomentar a interlocução e o intercâmbio entre Goiás e as demais unidades 
federativas. 
10. Incluir a cultura tradicional do estado de Goiás, povos do cerrado, como mecanismo de 
desenvolvimento dos territórios culturais. 
11. Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico sustentável e 
promover as condições necessárias para a consolidação da economia criativa e da inovação. 
12. Estimular a sustentabilidade nos processos culturais. 
13. Fomentar e fortalecer ações de formação, produção e difusão do conhecimento no campo 
da cultura. 
14. Estimular a organização da gestão cultural no Estado, em suas regiões e municípios, por 
meio da criação de redes em instâncias determinadas, incentivando, inclusive, a criação de 
Conselhos Municipais de Cultura e Fóruns Regionais, ampliando a participação cultural. 
 
3. METAS 

São metas do Plano Estadual de Cultura de Goiás para o decênio 2021-2030: 
1. Implantar e implementar o Sistema Estadual de Cultura de Goiás. 
2. Capacitar 2.000 (dois mil) agentes culturais, por meio de ensino à distância. 
3. Dotar 100% dos equipamentos e espaços públicos culturais estaduais com Plano de Gestão. 
4. Implantar cinema ou cineclube em, no mínimo, 50% dos municípios goianos. 
5. Revitalizar e adequar às normas de acessibilidade 100% dos equipamentos e espaços 
públicos culturais existentes, para o cumprimento de sua função social. 
6. Criar e apresentar um plano para que, no mínimo, 50% dos municípios goianos tenham 
condições de, em parceria com o Estado, implementar, ao menos, um equipamento cultural 
(museu, galeria, biblioteca, casa de espetáculo, cinema, cineclube, entre outros), sendo o 
referencial quantitativo proporcional ao número de habitantes: 
a) até 10 mil habitantes: pelo menos um espaço cultural; 
b) de 10 a 50 mil habitantes: pelo menos dois espaços culturais; 
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c) de 50 a 100 mil habitantes: pelo menos três espaços culturais; 
d) mais de 100 mil habitantes: quatro ou mais espaços culturais. 
7. Fomentar, com recursos públicos, no mínimo, 30% dos municípios de cada macrorregião 
do Estado, com produção e circulação de trabalhos artísticos e culturais. 
8. Atender, por meio de editais, no mínimo, 80% dos projetos e demandas das áreas setoriais 
para criação, produção e realização de eventos. 
9. Elaborar planos de ocupação e difusão para 100% dos equipamentos e espaços culturais 
públicos. 
10. Fomentar, com recursos públicos, a produção e a circulação de atividades artísticas e 
culturais em, no mínimo, 60% dos municípios de cada região do Estado. 
11. Aumentar as atividades de difusão cultural de Goiás com intercâmbio nacional e 
internacional, envolvendo, no mínimo, 15% dos municípios goianos. 
12. Todos os eventos culturais realizados pelo Estado deverão oferecer ações de capacitação, 
difusão e intercâmbio com a cultura goiana. 
13. Nos municípios com população com mais de 100 mil habitantes, implementar arte e  
cultura em, no mínimo, 50% dos espaços públicos de saúde e educação. 
14. Implantar uma plataforma virtual pública, centralizando todas as informações e dados 
da cultura do Estado. 
15. Criar 15 Fóruns Setoriais de Cultura, com participação da sociedade civil organizada, em 
suas respectivas áreas: a) Patrimônio Cultural material e imaterial (Cultura Popular); b) Circo; 
c) Dança; d) Teatro; e) Audiovisual; f) Música; g) Artes Visuais; h) Museus; i) Arquivos; j) 
Literatura; k) Biblioteca; l) Artesanato; m) Gastronomia; n) Cultura das minorias e o) Hip-hop. 
16. Implementar o Sistema Estadual de Patrimônio Cultural e estimular a adesão de, no 
mínimo, 50% dos municípios, com legislação e política de patrimônio. 
17. Impulsionar o Sistema Estadual de Museus em 100% das unidades, com plano diretor 
museológico. No caso dos Museus que não possuam o plano diretor museológico, auxiliar a 
sua elaboração. 
18. Realizar a Conferência Estadual de Cultura, no mínimo, a cada 2 (dois) anos, envolvendo 
a sociedade civil, os gestores públicos e privados, as organizações e instituições culturais e os 
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agentes artísticos e culturais. 
19. Implantar 10 (dez) Fóruns Regionais de Cultura. 
20. Buscar parcerias com a Secretaria Estadual de Cultura para implantar e implementar 
programas permanentes de atividades de arte e cultura em, no mínimo, 50% das escolas 
públicas estaduais. 
21. Qualificar agentes culturais, anualmente, em cursos, oficinas, fóruns e seminários, com 
conteúdo de gestão cultural, linguagens artísticas, patrimônio cultural e de mais áreas da 
cultura.  
22. Capacitar 1500 (mil e quinhentos) agentes culturais nas áreas de gestão cultural, 
projetos, captação de recursos e gestão de processos e pessoas. 
23. Mapear a diversidade das expressões culturais do Estado de Goiás. 
24. Criar, pelo menos, 10 (dez) Territórios Culturais, com política de desenvolvimento 
regional cultural. 
25. Implementar o “Estatuto dos Museus Estaduais” e estimular a aplicação de Planos 
Museológicos, digitalização e tratamento documental para todas as instituições museais e 
arquivísticas existentes e/ou a serem criadas em território goiano. 
26. Apoiar a implantação de museus e centros de documentação em, no mínimo, 50% dos 
municípios, em locais adequados ou construídos para essa finalidade, segundo especificações 
museológicas e arquivísticas. 
27. Implantar e implementar programa de livro e leitura, possibilitando o acesso 
democrático ao livro e, consequentemente, estreitando laços entre autor, obra e público. 
28. Implantar programa de apoio à formação e trabalho das áreas técnicas do setor cultural. 
29. Implantar e implementar o programa “Contrapartida Cultural”, em que as empresas 
beneficiárias do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), ou outras linhas de crédito 
governamentais, devem financiar um projeto social ou cultural, sem renúncia fiscal por parte 
do Estado. Serão operacionalizados 1000 (mil) projetos no decênio 2021-2030. 
30. Implantar e implementar o programa “Mais Crédito Cultural”, em que o Estado auxilia o 
agente cultural a renegociar suas dívidas e fornece-lhe mais crédito, a juros subsidiados. Serão 
atendidos 4000 (quatro mil) agentes culturais, pessoa física e pessoa jurídica, no decênio 
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2021-2030. 
31. Criar e operacionalizar a Escola de Audiovisual e Criatividade João Bênnio, voltada para 
a formação audiovisual, com atendimento de 1000 (mil) alunos no decênio 2021-2030. 
32. Criar cursos on-line de iniciação às Artes Visuais na Escola de Artes Visuais, da Secult 
Goiás. Serão atendidos 800 (oitocentos) alunos no decênio 2021-2030. 
33. Criar a “Goiás Film Commission”, para fomentar e incentivar a produção de filmes e 
outras produções audiovisuais no estado de Goiás. 
34. Criar um “Circuito de Literatura”, para a realização de, no mínimo, um evento anual de 
formação de leitores, no interior do estado, com a participação de escritores, editores, 
produtores culturais e designers gráficos, em convênio com escolas públicas e privadas do 
ensino fundamental, médio e superior, no decênio 2021-2030. 
35. Criar o “Circuito de Artes Cênicas”, para a realização de, no mínimo, um evento anual de 
formação de público em Artes Cênicas, no interior do estado, com a participação de 
dançarinos, atores, diretores, circenses e produtores culturais, em convênio com escolas  
públicas e privadas do ensino fundamental, médio e superior, no decênio 2021-2030. 
36. Criar o “Circuito de Música Canto para Todos os Cantos”, que visa à realização de, no 
mínimo, um evento anual de formação de público de música, no interior do Estado, com a 
participação de cantores, músicos e produtores culturais, em convênio com escolas públicas 
e privadas do ensino fundamental, médio e superior, no decênio 2021-2030. 
37. Criar o programa “Juventude Cultural”, que visa à formação de público para o setor 
cultural (Artes Visuais, Audiovisual, Artes Cênicas, Música, História, Literatura, Cultura 
Popular) nas escolas públicas estaduais, com a distribuição de amostras dos produtos culturais 
resultantes dos editais de fomento da Secult Goiás a 500 mil alunos, no decênio 2021-2030, 
por meio do aplicativo Juventude Cultural. As ações serão desenvolvidas em cooperação 
técnica e em convênio da Secult Goiás, respectivamente, com a Universidade Federal de Goiás 
e com a Secretaria de Estado de Educação. 
38. Criar os programas “Cinema na Praça” e “Feira do Escritor Goiano”, que acontecerão das 
14 às 20 horas, um domingo ao mês, na praça Cívica, em Goiânia. O evento, em forma de 
mostra de cinema aberto e feira de livros, visa à formação de público de cinema e leitores, 
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com a participação de escritores, atores e diretores interagindo com o público. Serão 
realizados 500 eventos no decênio 2021-2030. 
39. Implantar e implementar o programa “Fé, Religiosidade e Devoção”, de restauração e 
requalificação das igrejas tombadas pelo estado de Goiás. 
40. Implantar a “Casa de Cultura de Goiás”, sediada em Goiânia, a partir da qual pretende-
se estimular a criação de congêneres no interior, visando ao fomento de todas as linguagens 
e manifestações artísticas e culturais. 
41. Implantar 15 (quinze) Cines Cultura no interior, para exibições de filmes estilo “cinema 
de arte” e produções alternativas ao circuito comercial, em cooperação técnica com as 
prefeituras municipais, e curadoria de produções pela Secult Goiás. 
 
4. AÇÕES 

Ampliação, manutenção e qualificação de equipamentos culturais 
1. Desenvolver um programa de construção, revitalização e manutenção dos espaços e 
equipamentos culturais no Estado. 
2. Articular com os municípios a disponibilização de espaços multifuncionais que permitam 
divulgar manifestações e produtos culturais e viabilizar a construção de novos espaços 
públicos multiuso de cultura, esportes e lazer, nos municípios. 
3. Viabilizar a construção, reforma e ampliação de prédios para armazenamento de acervos 
arquivísticos permanentes nos municípios, de acordo com recomendações do Conselho 
Nacional de Arquivos – CONARQ. 
4. Elaborar planos de gestão para cada equipamento cultural do Estado, visando à sua 
conservação e pleno funcionamento. 
5. Viabilizar mecanismos para que os equipamentos culturais públicos atendam às normas de 
acessibilidade. 
6. Criar projeto pedagógico e projeto de ocupação dos espaços públicos que contemplem 
ações de mediação cultural, de acordo com as necessidades, demandas e inserção na 
comunidade. 
7. Realizar parcerias público/privadas, com o objetivo de financiar projetos para reforma, 
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manutenção e construção de  equipamentos culturais. 
8. Articular com os órgãos responsáveis a disponibilização de espaços públicos multifuncionais 
que permitam divulgar as manifestações e produtos culturais, com a  infraestrutura 
necessária, tais como: feiras, espetáculos, circos, teatro, exposições, comercialização de 
produtos regionais, cinema, mostras, entre outros. 
9. Criar, ampliar, reformar e conservar bibliotecas nas cidades goianas, estabelecendo 
parcerias com municípios, secretarias de estado, Governo Federal e iniciativa privada, 
promovendo o acesso à informação. 
10. Criar, implantar e manter museus e centros de documentação nos municípios, em locais 
adequados ou construídos para essa finalidade, segundo especificações museológicas. 
11. Equipar e manter centros comunitários, associações, pontos de cultura e outros locais 
coletivos fomentadores de cultura. 
12.  Incentivar a realização de atividades culturais ao ar livre e circense nos municípios, como 
forma de promover o acesso à cultura. 
13. Fomentar os equipamentos culturais como canais de comunicação e diálogo com os 
cidadãos, ampliando sua participação direta na gestão desses equipamentos. 
 

Criação, difusão, acesso e manutenção das atividades culturais 
14. Contemplar, no edital do Festival Internacional de Cinema Ambiental (FICA), um circuito 
de filmes nas escolas, bem como a distribuição de cópias, visando à formação de acervo de 
filmes para bibliotecas escolares da rede pública. 
15. Ampliar o projeto FICA itinerante para mais municípios. 
16. Incentivar e apoiar a circulação de mostras, exposições e espetáculos goianos nas mais 
variadas linguagens e modalidades artísticas no Estado, no país e no exterior, através da 
parceria com instituições federais, estaduais e municipais, empresas do “Sistema S”, entidades 
diversas e órgãos internacionais de cultura. 
17. Manter acervos atualizados e conservados nas bibliotecas e lugares de memória, e 
disponibilizá-los ao público. 
18. Estimular a difusão da cultura impressa, audiovisual e digital (e por meio de outras 
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ferramentas tecnológicas).  
19. Articular os sistemas de comunicação, principalmente internet, rádio e televisão, 
ampliando o espaço dos veículos públicos e comunitários com os processos e as instâncias de  
consulta, participação e diálogo para a formulação e o acompanhamento das políticas 
culturais. 
20. Realizar parcerias com concessionárias de meios de comunicação para a divulgação das 
atividades culturais locais e regionais, nos horários disponibilizados, e fomentar a concessão, 
pelo Ministério das Comunicações, de rádios e televisões comunitárias. Estabelecer um 
espaço de divulgação nos meios de comunicação (TV, rádio e jornais) das manifestações 
culturais e artísticas do estado de Goiás. 
21. Promover vivências em cultura e áreas afins, com qualificação em oficinas de teatro, 
música, construção de instrumentos, artesanato, entre outros, desenvolvendo trabalho com 
toda a sociedade. 
22. Instituir instâncias de diálogo, consulta às instituições culturais, discussão pública e 
colaboração técnica. 
23. Políticas de acesso  em projetos financiados e fomentados com recursos públicos (Ex.: 
acesso gratuito ou ingressos com preço reduzido, apresentações em periferias e escolas 
públicas, destinação de parte da tiragem de livros, CDs e DVDs para escolas e bibliotecas). 
24. Implantar programas de formação de público, fomento, divulgação, documentação, 
descentralização e circulação de bens culturais. 
25. Implantar o programa Juventude Cultural, que leve aos estudantes goianos os produtos 
de arte e cultura recebidos pela Secult Goiás na operacionalização de seus editais culturais. 
26. Desenvolver projetos visando à formação de leitores, que possibilitem a aproximação 
entre obra, autor e público. 
 

Formação e produção do conhecimento 
27. Estabelecer parcerias com a iniciativa privada para o desenvolvimento do setor cultural.  
28. Criar e implementar programas de formação e capacitação técnica, profissional e 
acadêmica na área da cultura. 



                                                                                 
 Estado de Goiás 
 Secretaria de Estado de Cultura 
 Conselho Estadual de Cultura de Goiás 

11 
 

29. Manutenção de ações de formação, capacitação, difusão e intercâmbio nos eventos 
produzidos pelo Estado. 
30. Incluir, nas políticas de eventos estatais, investimento que priorize a formação, o fomento 
de temporadas populares e pedagógicas, de forma que o poder público remunere o 
desempenho do artista e, ainda, promova a presença da arte em ambientes públicos e 
privados e espaços destinados à educação e à saúde. 
31. Realizar convênios e acordos de cooperação com a União, Prefeituras, Secretarias 
Estaduais de Educação, Turismo, Ciência e Tecnologia e instituições públicas de ensino 
superior para a formação e capacitação nas áreas setoriais da cultura, conforme demanda dos 
setores e Territórios Culturais do Estado. 
32. Elaborar um manual, passo a passo, para que novos produtores culturais possam entender 
os trâmites para a realização de eventos, nos mais variados espaços, e todos os procedimentos 
e autorizações que os envolvam. 
33. Fomentar a capacitação e o apoio técnico para a produção, distribuição, comercialização 
e utilização, de forma sustentável, de produtos relacionados a atividades artísticas e culturais. 
34. Fomentar a formação de multiplicadores para elaboração de projetos. 
35. Criar e gerenciar um portal público de informação sobre toda a cadeia formativa, criativa 
e produtiva de todas as linguagens culturais: escolas, artistas e profissionais da área, espaços, 
fóruns, grupos de discussão, dentre outros. 
36. Elaborar ações de educação com vistas à valorização e preservação das culturas populares 
tradicionais. 
37. Criar cursos de capacitação profissional que abranjam toda a cadeia produtiva da Música. 
38. Criar escolas e cursos de Artes para as crianças e jovens, prioritariamente, nos municípios 
com baixo IDH. 
39. Inserir o empreendedorismo no setor cultural, por meio de cursos de capacitação. 
40. Ampliar a capacitação técnica nas áreas operacionais e de manutenção de equipamentos 
em teatros, cinemas, estúdios, museus e outros espaços culturais. 
41. Criar e implementar editais de seleção para ministrantes de oficinas e cursos de curta 
duração nas áreas de formação técnica e artística, abertos à comunidade. 
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42. Capacitar agentes, gestores culturais, servidores públicos da cultura e conselheiros de 
cultura para a elaboração e gestão de projetos, captação de recursos, gestão de espaços e 
equipamentos, prestação de contas e gestão de pessoas. 
43. Fomentar a criação de escolas de artes integradas nos municípios, com professores 
qualificados de todos os segmentos da arte. 
44. Criar ações que promovam a capacitação e a produção dos agentes culturais, oferecendo 
à população bolsas de estudos nas áreas culturais e artísticas, bem como a democratização do 
acesso a cursos universitários e especialização em áreas ligadas à cultura. 
45. Criar projetos de capacitação profissional que abranjam toda a cadeia produtiva do Teatro. 
46. Democratizar e disponibilizar, por meio das redes públicas de ensino, cursos de formação 
cultural, presenciais e à distância, voltados ao ensino técnico e superior, para aprimoramento 
das atividades de formação profissional no âmbito da cultura. 
47. Articular a criação de cursos superiores e técnicos de arquivologia, nas universidades 
públicas e privadas. 
48. Criar editais visando ao financiamento de projetos de residência e intercâmbios regionais, 
nacionais e internacionais para a arte e cultura, tendo como ponto de partida a troca de 
experiências e os indicadores de acesso e consumo. 
49. Realizar parcerias com o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), secretarias municipais de 
cultura e outras instituições públicas e privadas para a realização de oficinas e cursos de 
capacitação dos profissionais de museus, tanto na salvaguarda e divulgação, quanto na gestão 
do aparato museológico. 
50. Criar e promover cursos de avaliação, gestão, classificação e descrição de documentos, 
conservação de acervos arquivísticos, arquivo e memória. 
51. Estabelecer parcerias com a Fundação Nacional de Artes (Funarte), o “Sistema S”, Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT) e as TVs públicas para a instalação de um programa estadual 
de treinamento técnico nas áreas culturais, elaboração de projetos e captação de recursos. 
52. Disponibilizar informações sobre as leis e regulamentos já existentes, que regem tanto a 
atividade cultural nos municípios e no estado de Goiás quanto a gestão pública das políticas 
culturais. 
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53. Criar bolsas de estudos nas áreas culturais e artísticas, com cotas, para que agentes 
culturais dos municípios do interior participem de cursos de artes, tornando-se 
multiplicadores. 
54. Criar e implementar editais de seleção para ministrantes de oficinas e cursos de curta 
duração nas áreas de formação técnica e artística, abertos à comunidade. 
55. Assegurar o incentivo financeiro para a realização de cursos, oficinas, seminários, 
capacitação e aperfeiçoamento em geral. 
56. Criar bolsa-professor, para profissionais qualificados, em parceria com a Secretaria de 
Estado de Educação, visando à subsidiar artistas para ministrar aulas aos alunos, em projetos 
e oficinas culturais extracurriculares. 
57. Capacitar os agentes culturais dos municípios do interior a elaborar  projetos para editais 
de fomento à cultura. 
 

Reconhecimento e promoção da diversidade cultural 
58. Valorizar a diversidade e a inclusão social em espaços culturais. 
59. Criar e implementar políticas culturais voltadas para os povos originários, a comunidade 
negra, as Pessoas com Deficiência (PcD) e as comunidades historicamente marginalizadas. 
61. Criar mecanismos de participação e representação das comunidades tradicionais e Povos 
do Cerrado Goiano na elaboração, implementação, acompanhamento, avaliação e revisão de 
políticas de proteção e promoção das próprias culturas. 
62. Apoiar os movimentos culturais coletivos, mestres e griôs. 
63. Garantir apoio às manifestações artísticas em bairros e organizações comunitárias urbanas 
e rurais. 
64. Sensibilizar e incentivar a população para a ampliação da participação popular na área da 
cultura e valorização da cultura local. 
65. Apoiar as culturas emergentes e a inclusão dos movimentos periféricos nas políticas 
públicas, com disponibilidade de recursos. 
66. Criar e publicar editais para as áreas setoriais e outras ações de promoção da diversidade 
cultural, com prioridade para os municípios do interior. 
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67. Criar programa de editais específicos para apoio a projetos de valorização e permanência 
da cultura dos Povos do Cerrado Goiano. 
68. Capacitar as comunidades para a execução de projetos culturais e a valorização e 
realização dos eventos tradicionais. 
69. Viabilizar apoio financeiro às culturas tradicionais, sobretudo os Povos do Cerrado Goiano, 
para a permanência dos jovens e mestres em seus territórios. 
70. Criar projetos de transferências de saberes e fazeres das mestras e mestres do saber 
goiano aos mais jovens. 
71. Capacitar os jovens dos Povos do Cerrado Goiano e de comunidades tradicionais para 
manter, promover e disseminar os saberes e fazeres. 
72. Proporcionar a troca de experiência entre os professores e jovens com os detentores da 
memória local, com o objetivo de formar novos contadores de histórias. 
 

Participação social 
73. Fortalecer o controle social sobre os modelos de gestão de políticas culturais e setoriais, 
ampliando o diálogo com os segmentos artísticos e culturais. 
74. Apoiar o aprimoramento de mecanismos de participação social no processo de elaboração, 
implementação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura. 
75. Viabilizar a participação social nas instâncias de governança e fóruns de debates municipal, 
regional e estadual. 
76. Estabelecer parcerias para concessão de bolsas para cursos profissionalizantes na área 
cultural, a fim de atender jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade e prevenir a 
exploração sexual e o trabalho infantil. 
77. Apoiar a formalização profissional dos artistas e produtores culturais, garantindo-lhes 
condições para a negociação de contratos de trabalho e o acesso a serviços sociais públicos. 
 

Fortalecimento das parcerias institucionais 
78. Apoiar a criação de órgãos executivos municipais exclusivos do setor cultural. 
79. Sensibilizar os prefeitos para a criação de órgãos exclusivos da cultura nos municípios. 
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80. Orientar os municípios a criar os Conselhos Municipais de Cultura e o Fundo Municipal de 
Cultura. 
81. Apoiar os municípios na elaboração dos Planos Municipais de Cultura. 
82. Promover pesquisas, estudos e debates, a fim de criar marcos regulatórios para as áreas 
artísticas, culturais e de patrimônio, e constituir sistemas setoriais de cultura que considerem 
a diversidade dos diferentes segmentos e linguagens. 
83. Promover o monitoramento dos modelos de gestão das políticas culturais e setoriais, 
quanto à sua eficácia,  com base em indicadores estaduais, regionais e locais de acesso e 
consumo, mensurando resultados das políticas públicas de cultura no desenvolvimento 
econômico, na geração de sustentabilidade, assim como na garantia da preservação e 
promoção do patrimônio e da diversidade cultural. 
84. Criar nos municípios e no Estado ouvidorias e outros canais de interlocução dos cidadãos 
com os órgãos públicos e instituições culturais, adotando processos de consulta pública e de 
atendimento individual. 
85. Consolidar as conferências, fóruns e seminários, que envolvam a formulação e o debate 
para as políticas culturais, como espaços legítimos de consulta, reflexão crítica, avaliação e 
proposição de conceitos, estratégias e ações efetivas. 
86. Apoiar os fóruns permanentes de cultura municipais, regionais e estaduais, de caráter 
apartidário e aberto à livre participação dos setores culturais, da população e dos poderes 
constituídos, com autonomia para definir suas formas próprias de organização institucional. 
87. Estimular a realização de conferências regionais e municipais de cultura, como 
instrumentos de participação da sociedade, nas diversas esferas, articuladas aos encontros 
estaduais e nacionais. 
88. Estimular a realização de conferências setoriais, abrindo espaço para a participação da 
sociedade aos meios artísticos e culturais. 
89. Incentivar as conferências culturais e os colegiados a ser um canal legítimo de debate e 
proposições. 
90. Rearticular o Fórum Estadual dos Conselhos Municipais de Cultura, estimulando a adesão 
e a participação dos conselhos municipais existentes, ou que venham a ser criados. 
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91. Articular a reorganização do Fórum Estadual de Políticas Culturais como um colegiado 
permanente e legítimo para a aplicação das políticas culturais do Estado. 
92. Apoiar a realização de fóruns e seminários que debatam e avaliem questões específicas 
relativas aos setores artísticos e culturais, estimulando a inserção de elementos críticos nas 
questões e no desenho de estratégias para a política cultural do estado de Goiás. 
93. Estimular a criação de conselhos paritários de cultura, democraticamente constituídos, de 
modo a fortalecer o diálogo entre poder público, iniciativa privada e a sociedade civil. 
94. Incentivar a criação de Conselhos Municipais de Cultura paritários, ou seja, com metade 
dos conselheiros eleitos pela sociedade civil.  
95. Garantir ao Conselho Estadual de Cultura estrutura física e administrativa mínima para seu 
pleno funcionamento, além de autonomia para escolher a Presidência do colegiado entre os 
conselheiros, sem intervenção governamental de qualquer espécie. 
96. Implantar uma rede que interligue o Conselho Estadual de Cultura, os Conselhos 
Municipais de Cultura e as entidades artístico-culturais de Goiás, visando à fomentar e 
organizar a produção cultural nos municípios e envolver a população para o convívio político, 
educacional e cultural. 
97. Proceder ao registro cadastral das entidades e equipamentos culturais do Estado. 
98. Promover a articulação dos Conselhos de Cultura com outros da mesma natureza, voltados 
às políticas públicas das áreas afins à cultural. 
99. Apoiar a gestão cultural dos municípios e regiões, por meio dos fóruns culturais regionais 
permanentes. 
100. Promover espaços permanentes de diálogo e fóruns de debate sobre a área da cultura, 
abertos à população e aos segmentos culturais, na Assembleia Legislativa e nas Câmaras 
Municipais. 
101. Articular, com a Secretaria de Estado de Cultura, a criação de unidades do Programa de 
Artesanato Brasileiro – PAB, divididas em regiões. 
102. Realizar ações intersetoriais entre as secretarias e/ou agências do estado para reativar e 
fomentar os festivais e eventos regionais temáticos. 
103. Incentivar a criação de órgãos específicos de cultura nos municípios e colaborar com os 
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gestores na construção dos Planos de Cultura. 
104. Estimular as unidades de educação (municipais, estaduais e particulares) a implantarem 
disciplinas ligadas às diferentes áreas da cultura, por meio de profissionais capacitados. 
 

Mecanismos de incentivo, fomento e financiamento 
105. Elaborar e publicar editais de ocupação de espaços culturais públicos e privados nos 
municípios, visando à circulação de artistas e manisfestações de todos os setores da cultura. 
106. Elaborar editais de fomento à produção e criação cultural, de acordo com as demandas 
setoriais. 
107. Elaborar editais contínuos de ocupação dos espaços e equipamentos culturais públicos 
do estado de Goiás. 
108. Dar transparência a dados e indicadores sobre gestão e investimentos públicos. 
109. Estruturar e consolidar calendários culturais anuais. 
110. Elaborar e publicar edital para a realização de eventos culturais. 
111. Criar programas que incentivem as políticas públicas de fomento à cultura. 
112. Distribuir, setorialmente, de forma equitativa, os recursos das Leis de Incentivo à Cultura. 
113. Minimizar a burocracia para o apoio a projetos culturais. 
114. Implementar a cultura digital e incentivar a capacitação de multiplicadores. 
115. Criar mecanismos que viabilizem um intercâmbio entre os municípios, visando à 
formação continuada de plateia junto às escolas e comunidades. 
116. Simplificar o procedimento para a propositura de projetos, com a adoção de sistema 
digital e melhoria do Mapa Goiano. 
117. Elaborar, em parceria com os órgãos e poderes competentes, propostas de facilitação do 
acesso aos recursos financeiros. 
118. Implantar a política estadual de incentivo às atividades artísticas e culturais focadas no 
desenvolvimento regional. 
 

Desenvolvimento sustentável da Cultura 
119. Elaborar instrumentos legais que garantam a defesa de direitos associados ao Patrimônio 
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Cultural, em especial os direitos de imagem e da propriedade intelectual coletiva de 
populações detentoras de saberes tradicionais. 
120. Criar a lei estadual dos Mestres de Cultura, com um programa de transmissão de saberes 
e práticas culturais tradicionais, tendo na pessoa do(a) mestre(a) a sua centralidade, com 
incentivo ao saber, como produto cultural sustentável. 
121. Inserir e valorizar as atividades artísticas e culturais nos programas públicos de 
desenvolvimento regional sustentável, por meio de políticas de incentivo. 
122. Priorizar o atendimento a projetos da indústria cultural em suas manifestações 
tradicionais ou inovadoras. 
123. Apoiar mecanismos de identificação e regulamentação das atividades que compõem a 
cadeia produtiva da cultura, através da ampliação do CNAE – Cadastro Nacional de Atividades 
Econômicas. 
124. Incentivar o conhecimento artístico local e as expressões e produções culturais como 
fator de desenvolvimento econômico e social, no cotidiano das famílias carentes de todos os 
municípios do Estado. 
125. Implementar programas que facilitem o desenvolvimento da economia da cultura criativa 
nas macrorregiões de Goiás, com o propósito de promover a sustentabilidade da produção 
artístico-cultural do Estado. 
126. Mapear, fortalecer e articular as cadeias produtivas que formam a economia da cultura. 
127. Fomentar a capacitação e o apoio técnico para a produção, distribuição, comercialização 
e utilização sustentável de matérias-primas e produtos relacionados às atividades artísticas e 
culturais. 
128. Criar programas de qualificação do trabalhador da cultura e promoção da 
profissionalização do setor, assegurando condições de trabalho, emprego e renda. 
129. Incentivar as ações de formalização do mercado, possibilitando a valorização do trabalho 
e o fortalecimento econômico dos setores culturais. 
130. Inserir as atividades culturais itinerantes nos programas públicos de desenvolvimento 
regional sustentável. 
131. Incentivar a criação de redes e consórcios entre os municípios, possibilitando a 
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valorização das culturas locais e o intercâmbio de atividades. 
132. Propiciar, em parceria com os órgãos e poderes competentes, a criação de agências de 
fomento nas macrorregiões histórico-culturais, com qualificação em gestão financeira, 
promoção de bens e serviços. 
133. Captar investimentos para a economia cultural do Estado. 
134. Realizar parcerias com o órgão estadual de Turismo para promoção do Turismo Cultural, 
visando ao reconhecimento, à valorização e à profissionalização da atividade turística cultural, 
como forma de gerar sustentabilidade. 
135. Estimular a geração de projetos que contemplem a diversidade e a transversalidade, 
dentro de um contexto descentralizado e sustentável. 
136. Promover, em parceria com a comunidade cultural, a instalação de cooperativas de 
fomento à cultura. 
137. Criar meios para o desenvolvimento da cadeia produtiva (da cultura e das artes) e da 
economia da cultura regional. 
138. Celebrar convênios com instituições de ensino, a fim de capacitar artistas, produtores, 
gestores e trabalhadores da cultura, na criação e gestão das cooperativas. 
139. Definir diretrizes norteadoras para o desenvolvimento da cadeia produtiva e das artes, 
no Estado. 
140. Criar e implementar programas e projetos que viabilizem o desenvolvimento, em longo 
prazo, do setor cultural nos territórios. 
141. Desenvolver programas e projetos de integração entre os setores culturais, o turismo, o 
lazer e o esporte. 
142. Transformar os saberes e fazeres e o legado cultural em economia da cultura. 
143. Fomentar arranjos produtivos criativos para fortalecer o sistema de produção cultural do 
Estado. 
144. Fomentar a capacitação e o apoio técnico para a produção, distribuição, comercialização 
e utilização, de forma sustentável, de produtos relacionados a atividades artísticas e culturais. 
145. Promover a organização e a profissionalização artístico-cultural do Estado. 
146. Articular parcerias para o fomento de atividades culturais com as esferas municipal e 
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federal. 
147. Incentivar a criação de cooperativas setoriais e multiculturais na sociedade civil, bem 
como a criação de consórcios públicos intermunicipais e interestaduais, visando ao 
desenvolvimento da cadeia produtiva e estímulo da economia. 
148. Promover maior publicidade e transparência na fiscalização, tanto na proposição quanto 
na prestação de contas dos projetos. 
 

Territorialidade 
149. Desenvolver programas que visem ao intercâmbio e difusão artística e cultural entre os 
municípios e territórios culturais, democratizando o acesso às linhas de fomento, núcleos de 
produção, espaços físicos e equipamentos. 
150. Criar um programa de apoio para a realização de eventos regionais, com foco nas 
tradições e expressões culturais dos territórios. 
151. Viabilizar a permanência e a continuidade dos principais eventos promovidos pela Secult 
GO, envolvendo os municípios e as regiões que sediam os eventos, nas etapas de pré e pós-
produção, curadoria e coordenação. 
152. Fazer o levantamento dos principais eventos dos territórios, para definir uma estratégia 
de apoio aos eventos regionais. 
153. Realizar eventos nas regiões de baixo dinamismo cultural que possam contribuir com 
fluxo turístico e o desenvolvimento regional. 
154. Elaborar e publicar editais para realização de festivais gastronômicos anuais e sua 
manutenção. 
155. Ampliar a área de atuação dos eventos para as microrregiões adjacentes das cidades 
sedes, como forma de agregar a região e atender mais municípios. 
156. Mapear as cadeias produtivas da cultura e os arranjos produtivos locais e regionais 
culturais. 
157. Criar parceria com o Instituto Mauro Borges e incluir os diversos setores da cultura nas 
pesquisas e estatísticas do Estado. 
158. Levantar, divulgar e promover o acesso às informações sobre as referências culturais do 
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patrimônio material e imaterial dos municípios e regiões. 
159. Realizar mapeamento cultural do Estado, compilando informações dos inventários e 
diagnósticos municipais, no sentido de qualificar e atualizar o Mapa Goiano, com o objetivo 
de identificar vocações culturais e estabelecer parâmetros de investimentos. 
160. Descentralizar as ações da Secult GO, proporcionando a democratização das políticas 
públicas do Estado, por meio do incentivo à implantação de Secretarias de Cultura municipais. 
161. Criar os Territórios Culturais, respeitando as características de cada região. 
162. Criar mecanismos de proteção, preservação e restauração de bens culturais (materiais e 
imateriais). 
163. Apoiar e incentivar as tradições culturais do cerrado, valorizando suas potencialidades 
turísticas e culturais, por meio de projetos de educação patrimonial e na relação cultura/meio 
ambiente. 
164. Desenvolver os Planos Setoriais de Cultura. 
165. Ampliar os eventos realizados ou apoiados pelo Estado, em todas as regiões. 
166. Integrar os municípios e territórios para o desenvolvimento regional cultural. 
167. Criar programas de apoio para a realização de eventos regionais com foco nas tradições 
e expressões culturais dos territórios físicos e simbólicos. 
 

Preservação e difusão do Patrimônio Cultural, material e imaterial 
168. Disponibilizar aos cidadãos acervos físicos e virtuais, atualizados e conservados, nas 
bibliotecas e plataformas digitais. 
169. Criar, renovar, atualizar e organizar os acervos bibliográficos nos municípios, com apoio 
continuado à gestão dos acervos. 
170. Atualizar e criar marcos regulatórios para o patrimônio material e imaterial 
171. Proporcionar o acesso às orientações, via Sistema Nacional de Museus, para a criação e 
implementação de políticas para acervos museológicos. 
172. Incentivar e apoiar os municípios a criar leis de tombamento e registro do patrimônio 
material e imaterial. 
173. Fortalecer o Sistema Estadual do Patrimônio Cultural e o Sistema Estadual de Museus de 
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Goiás. 
174. Implementar o Estatuto dos Museus. 
175. Elaborar, aprovar e publicar lei de criação do Sistema Estadual de Patrimônio Cultural. 
176. Prever, no orçamento da Secult-GO, recursos financeiros para aplicação do Sistema 
Estadual do Patrimônio Cultural. 
177. Elaborar programas de orientação técnica e conceitual para grupos, companhias e 
coletivos, no que concerne à produção e conservação de documentos e registro. 
178. Desenvolver e aplicar o Plano Museológico e da Memória para todas as instituições 
museais e arquivísticas existentes e/ou a serem criadas em território goiano. 
179. Promover, apoiar e incentivar a preservação, conservação e o tombamento de bens 
culturais, materiais e imateriais, de interesse artístico, histórico, arqueológico e etnológico, 
em todo o Estado, e estabelecer parcerias público/privadas, objetivando o financiamento de 
projetos patrimoniais.  
180. Proceder ao levantamento, divulgação e promoção do acesso às informações sobre as 
referências culturais do patrimônio material e imaterial dos municípios e regiões. 
181. Elaborar programas de orientação técnica e conceitual para grupos, companhias e 
coletivos, no que concerne à produção e conservação de documentos e registros. 
182. Criar cursos na área patrimonial para conscientização quanto à conservação e 
preservação do patrimônio edificado, arqueológico e demais bens culturais. 
 

Reestruturação continuada da Secult GO 
183. Readequar técnica, administrativa e estruturalmente a Secult GO, preparando-a para 
fazer frente às reais necessidades de políticas públicas para a cultura em Goiás. 
184. Criar um departamento para capacitação de gestores públicos de cultura e agentes 
culturais da sociedade civil, que atenda a todos os municípios do estado de Goiás, com foco 
na valorização das expressões artísticas e culturais locais. 
185. Assegurar equipe técnica qualificada na Secult GO, por meio de concurso público para o 
exercício das funções técnicas e de gestão. 
186. Estruturar a Secult GO, institucional e administrativamente, para a gestão do Patrimônio 
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Cultural. 
 

Orçamento e recursos financeiros 
187. Ampliar os recursos, garantir o financiamento e agilizar os repasses financeiros aos 
organismos institucionais de cultura, obedecendo aos critérios da lei. 
188. Possibilitar que todas as áreas setoriais da cultura participem da elaboração do 
orçamento da Secult GO. 
189. Apoiar os municípios, tecnicamente, na elaboração dos planos plurianuais (PPAs), 
visando à introdução de emendas, orçamentos e recursos destinados à cultura. 
190. Criar projeto de orientação, para os gestores e agentes municipais, na organização 
institucional e na implementação do Sistema Municipal de Cultura. 
191. Lançar editais de pequenos eventos culturais que possuam como contrapartida oficinas 
que promovam a formação de educadores, agentes culturais e público em geral. 
192. Orientar os pequenos municípios quanto aos editais e recursos de apoio a projetos 
voltados à cultura local, disponibilizados pelo Ministério da Cultura e outras fontes 
financiadoras. 
193. Garantir que os recursos para a implementação das ações do Plano Estadual de Cultura 
estejam previstas no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual. 
194. Criar mecanismos de incentivos e um selo de qualidade para as empresas que apoiarem 
a cultura no Estado e nos municípios. 
195. Elaborar cartilha voltada para a captação de recursos e sensibilização da classe 
empresarial. 
196. Manter o Fundo de Apoio à Cultura, cujos recursos devem priorizar projetos artísticos e 
culturais com caráter de inclusão social, geração de emprego e renda e de valorização das 
culturas locais e regionais, atendendo a todas as áreas culturais, em especial aos projetos de 
iniciativa da sociedade. 
197. Possibilitar a inclusão de recursos financeiros do Estado em projetos culturais prioritários 
do interior. 
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198. Fixar o percentual de participação orçamentária da Secult-GO sobre o orçamento geral 
do Estado, evitando descontinuidade da aplicação do Plano Estadual de Cultura. 
199. Articular com a Secretaria da Economia de Goiás os procedimentos relativos aos 
benefícios fiscais que ainda não se encontram em regulamentos do órgão, como forma de dar 
segurança jurídica ao patrocinador. 


