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Diretrizes Aprovadas 
 
EIXO 1: Implementação do Sistema Nacional de Cultura 
 
1. Incentivar as atividades de design e correlatas, que atendam ações culturais ou a indústria 
cultural. (municipal e estadual) 
2. Permitir com que empresas que prestam serviços culturais e que não possuam recursos 
possam contratar os serviços de design por meio de subsídio governamental. (municipal, 
estadual e nacional) 
3. Estabelecer programas de redução de carga tributária sobre os serviços da atividade de 
economia criativa. (municipal, estadual e nacional) 
4. Garantir a presença do design e profissionais de design, em instituições que promovam ações 
culturais. (municipal, estadual e nacional) 
5. Eliminar a obrigatoriedade de Conselho de Design em cidades com menos de 200 mil 
habitantes, garantindo o acesso a este profissional em uma estrutura pública. (estadual e 
nacional) 

 

EIXO 2: Produção Simbólica e Diversidade Cultural 
 
1. Reconhecer o design, junto de outras atividades criativas como a moda, a arquitetura, a 
publicidade e a fotografia, como atividades simbólicas e culturais no eixo das políticas públicas 
municipais, estaduais e nacionais. (municipal, estadual e nacional) 
2. Inserir o design, junto de outras atividades criativas como a moda, a arquitetura, a 
publicidade e a fotografia, na educação formal e não formal a fim de promover e valorizar a 
diversidade das expressões culturais. (municipal, estadual e nacional) 
3. Propiciar a criação de museus digitais que contemplem o design, junto de outras atividades 
criativas como a moda, a arquitetura, a publicidade e a fotografia, com o objetico de 
estabelecer um canal para memória destas atividades, valorizando o patrimônio cultural 
estadual. (estadual) 
4. Instituir o registro da memória do design brasileiro no IPHAN e financiar a criação de centros 
de memória de design,  junto de outras atividades criativas como a moda, a arquitetura, a 
publicidade e a fotografia, que privilegiem a pesquisa, o resgate, a preservação, a conservação, 



 
a documentação, difundindo a criação e produção destas atividades locais, de forma 
descentralizada e com gestão integrada. (nacional) 
 
EIXO 3: Cidadania e Direitos Culturais 
 

1. Orientar e financiar o mapeamento de iniciativas culturais, municipais, estaduais e nacionais, 
relacionadas à economia criativa, através de Censo. (municipal, estadual e nacional) 
2. Fomentar a criação de um “Distrito Criativo” localizado na Regional Matriz, impulsionando 
atividades características pré-existentes e gerando novas atividades relacionadas com o design 
e a economia criativa, tendo seus serviços voltados para a comunidade. (municipal) 
3. Fomentar a criação de “Distritos Criativos”, impulsionando atividades características pré-
existentes e gerando novas atividades relacionadas com o design e a economia criativa, tendo 
seus serviços voltados para a comunidade. (estadual e nacional) 
4. Criar editais de revitalização de espaços urbanos direcionados para designers e arquitetos, 
gerando relação de pertencimento e valorizando a visão da sociedade de sua própria cidade. 
(municipal, estadual e nacional) 

 
EIXO 4: Cultura como Desenvolvimento Sustentável 
 

1. Propiciar a representação do design no Conselho Municipal de Cultura de Curitiba. 
(municipal) 
2. Fazer valer o Plano Nacional de Cultura e incluir o design como Área Cultural, criando um 
setor dedicado ao design na Fundação Cultural de Curitiba, estimulando ações de design no 
município. (municipal) 
3. Fazer valer o Plano Nacional de Cultura e incluir o design como Área Cultural, criando um 
setor dedicado ao design na Secretaria de Estado de Cultura, estimulando ações de design no 
município. (estadual) 
4. Apoiar oficialmente a proposição de tornar Curitiba uma “City of Design/Unesco” (municipal) 
5. Inserir eventos de Design e Serviços Criativos no calendário cultural da cidade. (municipal) 
6. Criar o primeiro Distrito Criativo (Centro Histórico, São Francisco, Bom Retiro e Centro Cívico) 
(municipal) 
7. Criar incentivos fiscais ou adaptar os já existentes para fomentar o surgimento de uma marca 
“Paraná Design”, para produtos desenvolvidos e comercializados dentro do Estado, (estadual) 
8. Inserir o design, e todas as suas vertentes, como item financiável no Fundo Nacional de 
Cultura. (nacional) 
9. Criar incentivos fiscais ou adaptar os incentivos existentes para: 
- empresas patrocinadoras de pesquisas, eventos e projetos que contemplem o serviço de 



 
design para o desenvolvimento sustentável 
- ações de formalização da economia criativa relativas a design 
- ações de criação de pólos de produção de design em áreas degradadas ou regiões 
estratégicas. (nacional) 

 


