
 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 
 

 

Proposta de Lei n.º 37/XIII-2.ª 

 

Aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2017 

 

Proposta de alteração 

 

Reforça-se a verba da Direção-Geral das Artes para o apoio às artes em 925 mil euros 
reafectando-se a verba do Fundo de Fomento Cultural. A proposta de Orçamento de Estado 
para 2017 propõe um reforço de 1,520 milhões de euros nos projetos da DGArtes, o que é 
positivo, mas ainda assim insuficiente. Em 2016, foi disponibilizada a verba de 540 mil euros 
abrangendo 27 candidaturas nos apoios pontuais. Propomos que esta verba duplique em 
2017, de forma a duplicar o número de candidaturas a apoiar e aumentar o montante do 
apoio. No último ciclo de apoios diretos plurianuais (anual, bienal e quadrienal) 2013-2016, 
ficaram excluídas 74 candidaturas no valor de 5,715 milhões de euros, por referência ao 
primeiro ano de apoio. De modo a abranger e apoiar progressivamente mais candidaturas, 
propomos o reforço no valor de 1/3 do montante das candidaturas excluídas, o que 
corresponde a 1,905 milhões de euros. Atendendo a que, na proposta de Orçamento do 
Estado, há um aumento de 1,520 milhões de euros, o incremento efetivamente necessário 
para alcançar o valor total de reforço de 2,445 milhões de euros é de 925 mil euros. O 
aumento do Orçamento dedicado a políticas culturais é uma condição para o 
aprofundamento do papel do Estado nas funções que a própria Constituição da República 
lhe atribui e é fundamental para a continuidade e existência das várias estruturas artísticas. 
Com esta proposta, reforçam-se as verbas da Direção Geral das Artes destinadas ao apoio a 
estas estruturas.  

 

 

Mapa II 

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

[…] 

 

08- Cultura 

71 – Projetos – GDF Cultura 

03 – Direção-Geral das Artes - € 14 612 197 
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(Reforço de verbas: € 925 000)  

 

08 – Cultura  

03 – Outros Serviços da Cultura 

06 – Fundo de Fomento Cultural – € 38 789 877 

 

 

Assembleia da República, 18 de novembro de 2016 

 

Os Deputados, 

 

Paulo Sá 

Miguel Tiago 

Ana Mesquita 
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