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2.4 – Cidades e núcleos urbanos
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2.5 – Sistema nacional de
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2.6 – Sobre as expressões da diversidade
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3.2 – Estabelecer redes de equipamentos
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3.6 – Acesso dos agentes da cultura aos
meios de comunicação

4.1 – Incentivar modelos de
desenvolvimento sustentável

4.2 – Formalização do mercado de
trabalho

4.3 – Ampliar o alcance das indústrias e
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4.4 – Qualificação do trabalhador da
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DIVERSIFICAÇÃO DOS MECANISMOS DE FINANCIAMENTO

por: Maria Cristina Martins, em 1.3 - Diversificação dos mecanismos de finaciamento,
Capítulo I - Do Estado no dia 09/02/2010

1.3 Estimular a diversificação dos mecanismos de financiamento para a cultura e a coordenação
entre os diversos agentes econômicos (governos, instituições e empresas públicas e privadas,
instituições bancárias e de crédito) de forma a elevar o total de recursos destinados aos setores
culturais e atender às necessidades e peculiaridades de suas áreas.
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