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Lisboa, 11 julho, 2018 

Intervenção da entidade CADA na Comissão Parlamentar de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto 

 

 

O CADA é a única estrutura elegível na área dos Novos Media com um 

historial de 10 anos que desenvolve actividades em três domínios: criação, 

programação e formação.  

Consideramos que as razões invocadas para o seu não apoio são 

arbitrárias.  

O CADA concorre na área Artes Visuais, subárea artística Novos Media. 

Teve uma classificação de 68,8% sendo considerada elegível. 

Não foi apoiada por falta de dotação orçamental. 

Após este resultado, o Ministério da Cultura anunciou vários reforços 

financeiros para o concurso e anunciou várias vezes os critérios para a 

afetação dos referidos reforços: todas as entidades elegíveis que tenham 

tido apoio estrutural ao abrigo do Programa anterior, seriam também 

apoiadas neste novo Programa. 

No entanto, e, em flagrante contradição com os critérios, o CADA 

continuou sem receber apoio. 

Em reunião com a Direção Geral das Artes no dia 4 junho 2018, o CADA foi 

informado das razões invocadas para o seu não financiamento.  
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O CADA concorreu aos apoios estruturais no ciclo anterior com uma 

candidatura a apoio bienal (2015/2016), tendo sido selecionado para 

apoio. 

Porque a dotação orçamental foi insuficiente, o apoio foi alterado de 

bienal para anual.  

O CADA celebrou então um contrato de apoio estrutural anual.  

Em 2016 a DGArtes anunciou um reforço extraordinário destinado a 

reforçar as entidades que tinham ganho o concurso bienal, mas 

contratualizado de forma anual por falta de orçamento, de forma a cobrir 

o ano 2.  

O CADA voltou então a contratualizar o ano 2 num novo contrato anual.  

Na já referida reunião que teve lugar a 4 de junho, e face à pergunta do 

CADA sobre o seu não financiamento, a DGArtes informou que tal se 

deveu ao facto de o CADA não ser considerada uma estrutura com apoio 

bienal, mas antes anual.  

Esta afirmação, fomos informados, deriva do facto de os contratos 

assinados serem contratos anuais, o que é verdade.  

Mas os contratos referem a contratualização de um programa de 

atividades e respetivo orçamento sempre anexo aos contratos. Ora os 

anexos referem o programa que venceu o concurso claramente 

identificado como Bienal.  

Para além disso, o CADA é de facto uma entidade que recebeu apoio 

bienal uma vez que apenas concorreu uma vez. Ou seja na prática o apoio 

é bienal, o programa apoiado é bienal, sendo que apenas a 
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contratualização se fez através de dois contratos anuais – por razões 

exclusivamente resultantes das disponibilidades orçamentais da 

Direção-Geral das Artes e que em nada são imputáveis ao CADA. 

Assim, a decisão de excluir o CADA baseada neste argumento não é 

aceitável ou razoável e está em flagrante contradição com os critérios de 

atribuição de apoios na sequência dos reforços orçamentais entretanto 

realizados. 

 

Sobre o CADA:  

O CADA é a única estrutura previamente apoiada pela DGArtes na sua 

área artística, Novos Media.  

Acresce ainda a conveniência e inegável interesse público na atribuição de 

apoio financeiro ao CADA, tendo em conta a sua relevância única e 

caráter inovador na área dos Novos Media. 

Desenvolve atividades nos domínios da criação, programação e formação, 

contribuindo directamente para a diversidade cultural, uma vez que não 

existindo CADA não existe uma subárea artística no âmbito dos apoios 

sustentados.  

Nos últimos 10 anos, foi financiada 6 vezes pela DGArtes, tem apoio da 

Câmara Municipal de Lisboa  desde 2015. Parcerias continuadas com a 

Trienal de Arquitectura de Lisboa, Galeria ZDB e com a academia,  NOVA 

LINCS (FCT Universidade Nova de Lisboa), Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa, Universidade de Coimbra, Universidade de Aveiro, 

e mais recentemente o Instituto Superior Técnico e o ISCTE-IUL.  

Em 2009 recebeu financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia  
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e em2015-16 foi líder de um projeto financiado pelo programa Europa 

Criativa, com parceiros em Liverpool e Berlim.  

O CADA é um grupo artístico que cria software para o domínio público e 

exposições, e organiza eventos e workshops para estender a participação 

na prática cultural digital.  

O trabalho do grupo é altamente inovador, colaborativo e interdisciplinar.  

www.cada1.net  

 

http://www.cada1.net/

