PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Proposta de Lei n.º 31/XIV

Exposição de Motivos

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de COVID-19
uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, tendo declarado o surto como
uma pandemia a 11 de março de 2020.
Na sequência da emergência de saúde pública internacional, o Governo tem vindo a aprovar
um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente, respeitantes a diversas matérias.
A Direção-Geral da Saúde (DGS), enquanto Autoridade Nacional da Saúde Pública, emitiu
a Informação n.º 006/2020, de 28 de fevereiro, com recomendações para eventos públicos
e eventos de massas, a qual foi substituída pela Orientação n.º 007/2020, de 10 de março,
atualizada em 16 de março de 2020, sobre eventos de massas, onde recomenda o adiamento
ou cancelamento de eventos de massas com o objetivo de evitar a propagação do vírus entre
um elevado número de pessoas em espaços confinados.
Esta orientação da DGS teve, desde logo, um efeito alargado no adiamento e cancelamento
de vários espetáculos ao vivo de natureza artística, então agendados.
No dia 18 de março, foi declarado pelo Presidente da República o estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, através do Decreto do
Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, tendo a declaração do estado de
emergência sido renovada através do Decretos do Presidente da República n.ºs 17-A/2020,
de 2 de abril, e 20-A/2020, de 17 de abril.
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Através dos Decretos n.ºs 2-A/2020, de 20 de março, 2-B/2020, de 2 de abril, e 2-C/2020,
de 17 de abril, o Governo procedeu à execução da declaração do estado de emergência
efetuada pelo Presidente da República e subsequente renovação, tendo adotado medidas
extraordinárias e de caráter urgente de restrição de direitos e liberdades com o intuito de
reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à pandemia,
incluindo a limitação ou proibição de realização de eventos que, pelo número de pessoas
envolvidas, potenciem a transmissão do vírus.
Em particular, o Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, veio estabelecer medidas
excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural
e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados.
Atento o contexto excecional que se vive presentemente, o Governo tem vindo a aprovar
medidas excecionais, em função dos novos temas que se vão identificando relativamente aos
consumidores, às empresas, aos operadores económicos e aos cidadãos em geral, estando
sujeitas a uma ponderação e reavaliação permanentes. Face ao exposto, visando adequar as
medidas entretanto aprovadas pelo Governo para prevenir eficazmente a proliferação de
casos registados de contágio de COVID-19 às necessidades dos cidadãos portugueses,
identificou-se a necessidade de proceder a melhorias relativamente aos festivais de música e
outros, e a imprescindibilidade de o Governo aprovar um conjunto de medidas, atentos os
constrangimentos causados no setor dos festivais de música.
Neste contexto, impõe-se a proibição de realização festivais e outros de natureza análoga,
nos quais se incluem os festivais de música, até 30 de setembro de 2020, e a adoção de um
regime de caráter excecional dirigido aos festivais de música que não se possam realizar no
lugar, dia ou hora agendados, entre os dias 28 de fevereiro de 2020 e 30 de setembro de 2020,
em virtude da pandemia.
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Este regime procura encontrar um equilíbrio entre a sustentabilidade financeira dos
operadores económicos e os direitos dos consumidores que, não obstante o contexto atual,
não podem ser suprimidos ou eliminados. Nesta medida, para o caso dos festivais e outros
de natureza análoga, cuja data de realização tenha lugar entre o período de 28 de fevereiro de
2020 a 30 de setembro de 2020, e que não sejam realizados por facto imputável ao surto da
pandemia da doença COVID-19, prevê-se a emissão de um vale de igual valor ao preço do
bilhete de ingresso pago pelo portador do bilhete de ingresso, garantindo-se os direitos dos
consumidores.
Atenta a matéria, em sede do procedimento legislativo a decorrer na Assembleia da
República, deve ser ouvida a APEFE - Associação de Promotores Espetáculos, a
APORFEST - Associação Portuguesa dos Festivais da Música e o Conselho Nacional de
Consumo.
Assim:
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo apresenta à
Assembleia da República a seguinte proposta de lei, com prioridade e urgência:
Artigo 1.º
Objeto
A presente lei estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da
doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, festivais e espetáculos de natureza análoga,
procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, alterado pela
Lei n.º 7/2020, de 10 de abril.
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Artigo 2.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março
Os artigos 2.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, na sua redação atual,
passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 2.º
[…]
1 - O presente decreto-lei é aplicável ao reagendamento ou cancelamento de
espetáculos não realizados entre os dias 28 de fevereiro de 2020 e 30 de
setembro de 2020, inclusive.
2 - […].
Artigo 6.º
[…]
Em alternativa ao previsto no n.º 5 do artigo 4.º e no n.º 3 do artigo 5.º, a
pedido do portador do bilhete de ingresso, os agentes culturais podem
proceder à substituição do bilhete do espetáculo por outro espetáculo
diferente, ajustando-se o preço devido.»
Artigo 3.º
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março
É aditado ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, na sua redação atual, o artigo 5.º-A
com a seguinte redação:
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«Artigo 5.º-A
Festivais e espetáculos de natureza análoga
1 - É proibida, até 30 de setembro de 2020, a realização de festivais e
espetáculos de natureza análoga, em recintos cobertos ou ao ar livre, com
exceção do disposto no número seguinte.
2 - Os espetáculos referidos no número anterior só podem ter lugar em recinto
coberto ou ao ar livre, com lugar marcado e no respeito pela lotação
especificamente definida pela Direção-Geral da Saúde em função das regras
de distanciamento físico que sejam adequadas face à evolução da pandemia
da doença COVID-19.
3 - O Governo pode, com fundamento em recomendação da Direção-Geral da
Saúde, prorrogar, através de decreto-lei, a proibição consagrada no n.º 1.
4 - Os portadores de bilhetes de ingresso dos espetáculos referidos no n.º 1
têm direito à emissão de um vale de igual valor ao preço pago.
5 - O vale referido no número anterior:
a) É emitido à ordem do portador do bilhete de ingresso e é
transmissível a terceiros por mera tradição;
b) É válido até 31 de dezembro de 2021;
c) Refere a possibilidade de ser utilizado na aquisição de bilhetes de
ingresso para o mesmo espetáculo a realizar em nova data ou para
outros eventos realizados pelo mesmo promotor;
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d) Mantém o seguro que tiver sido contratado no momento da aquisição
do bilhete de ingresso;

e) Não pode implicar a cobrança de qualquer outro valor ou comissão ao
portador do bilhete de ingresso.
6 - Caso o vale referido no n.º 4 não seja utilizado até ao dia 31 de dezembro
de 2021, o portador tem direito ao reembolso do valor do mesmo, a solicitar
no prazo de 14 dias úteis.
7 - Os agentes culturais devem publicitar, designadamente, as seguintes
informações:
a)

O cancelamento do espetáculo ou a nova data para a sua realização;

b)

O local, físico ou eletrónico, o modo e o prazo para emissão de vale;

c)

Todos os espetáculos a realizar pelo mesmo promotor, até 31 de
dezembro de 2021, que permitam a utilização dos vales emitidos, bem
como o local, físico e eletrónico, o modo e o prazo para utilização do
mesmo;

d)

A lista das agências, postos de venda e plataformas de venda
eletrónica de bilhetes que permitam a utilização do vale;

e)

O local, físico ou eletrónico, o modo e o prazo de reembolso do vale
não utilizado.»
Artigo 4.º
Vigência do Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março

O Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, na redação introduzida pela presente lei, vigora
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até 31 de janeiro de 2022.

Artigo 5.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7 de maio de 2020

O Primeiro-Ministro

O Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital

A Ministra da Cultura

O Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares
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