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Proposta de Lei n.º 5 /XIV/1.ª

Aprova o Orçamento do Estado para 2020

Proposta de Alteração

Mapa II

Despesas dos serviços integrados, por classificação orgânica, especificadas por capítulos

[…]

(Reforço de verbas total: €6 444 097)

11 – Cultura

50 – Projetos - € 62 422 285

(71 – Projetos – GAF Cultura

02 – Direção Geral das Artes – € 27 453 098)

Assembleia da República, 22 de janeiro de 2020

Os Deputados,

Duarte Alves

Bruno Dias

João Oliveira

Ana Mesquita

Nota Justificativa:

Os resultados referentes ao concurso de apoio bienal às Artes de 2019 evidenciaram o que o 

PCP há muito vem denunciando: o orçamento para a Cultura é manifestamente insuficiente e 

põe em causa o cumprimento do direito à criação constitucionalmente consagrado.

No Teatro, nas Artes Visuais, no Circo Contemporâneo e Artes de Rua, na Música, na Dança, no 

Cruzamento Disciplinar e na Programação, dezenas de candidaturas consideradas como 
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elegíveis ficaram de fora dos apoios públicos. Outras avaliadas como não elegíveis, viram 

igualmente o seu futuro comprometido.

Continua a ser urgente a tomada de medidas para que todas as candidaturas consideradas 

elegíveis obtenham o apoio a que têm direito e para que as candidaturas consideradas não 

elegíveis não fiquem sem qualquer apoio, arriscando a sua continuidade.

De assinalar que já os resultados do concurso de Apoios sustentados às Artes 2018-2021, nas 

áreas das artes performativas, artes visuais e cruzamentos disciplinares, tiveram também 

resultados desastrosos que nunca foram totalmente corrigidos.

Assim, o PCP apresenta a proposta de correção dos resultados dos últimos dois quadros 

concursais de apoios às artes, com a transferência das verbas correspondentes à percentagem 

obtida por todas as estruturas artísticas que foram consideradas elegíveis, bem como a criação 

de um mecanismo que assegure apoio financeiro imediato às estruturas que, por não terem 

obtido financiamento, estão em risco de cessarem funções. Assim propomos o reforço das 

verbas da DGartes em € 6 444 097.
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