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1. Os Deputados do Grupo Parlamentar do PCP tomaram a iniciativa de apresentar o 

projeto de resolução n.º 2248/XIII (4.ª) (PCP) - Declaração da atribuição de 1% do 

Orçamento do Estado para a Cultura como meta a atingir no sentido da 

democratização cultural —, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º 

(Poderes dos Deputados) da Constituição da República Portuguesa e da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 4.º (Poderes dos Deputados) do Regimento da Assembleia da 

República (RAR). 

 

2. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República em 1 de julho de 2019, tendo 

sido admitida e baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto no dia 2 do mesmo mês. 

 

3. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) referiu que a cultura tem de ser 

considerada como uma componente essencial da democracia conforme está 

consagrado na Constituição da República Portuguesa ao nível das tarefas 

fundamentais do Estado, dos direitos, liberdades e garantias e dos direitos e 

deveres culturais. 

 

4. Salientou que anos a fio de cortes brutais no apoio às artes levaram ao fecho de 

dezenas de estruturas, ao aumento do desemprego e da precariedade e à 

diminuição dos salários.  

 

5. Nesse sentido, disse, o Grupo Parlamentar do PCP propõe que a Assembleia da 

República declare a existência de 1% do Orçamento do Estado para a Cultura 

como uma meta que deve ser alcançada a breve trecho, para que seja possível a 

estruturação de um verdadeiro serviço público de cultura em todo o território 

nacional que garanta o acesso de todos à experiência da criação e da fruição 

cultural e artística. 

 

6. Para concluir, referiu que o Grupo Parlamentar do PCP considera que é urgente 

consagrar este objetivo para combater a precariedade; contratar, com vínculo 

estável, os trabalhadores em falta para os vários organismos públicos da Cultura; 

valorizar salários e reduzir os horários de trabalho; aumentar os apoios públicos às 

artes; recuperar, salvaguardar, conservar, estudar e divulgar o património cultural; 

desenvolver a criação cinematográfica; aumentar os apoios à criação literária; 

promover o livro e a leitura; salvaguardar o carácter integralmente público dos 

vários organismos sob tutela ministerial; e garantir o acesso de todos a toda a 

cultura. 
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7. O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) disse que se tem assistido a uma lógica de 

subfinanciamento da cultura e que, nesse sentido, é urgente atribuir 1% do 

Orçamento do Estado para essa área, razão esta que leva o Grupo Parlamentar do 

BE a acompanhar o projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PCP. 

 

8. O Senhor Deputado José Carlos Barros (PSD) referiu que será cada vez mais 

curial o aumento de investimento na área da cultura. Registou, no entanto, o facto 

de no final da Legislatura o Grupo Parlamentar do PCP procurar desligar-se da 

política seguida por este Governo, nomeadamente naquilo que respeita ao 

orçamento da DGARTES, aos quatro anos de deriva do processo de autonomia 

dos museus e ao OPART.  

 

9. A Senhora Deputada Carla Sousa (PS) referiu que o caminho que o Governo foi 

trilhando foi o de procurar mais financiamento para a área da Cultura, depois de 

muitos anos de negligência.  

 

10. Realizada a discussão, remete-se esta informação a Sua Excelência o Presidente 

da Assembleia da República, para agendamento da votação das iniciativas na 

sessão plenária, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia 

da República. 

 

 

Assembleia da República, 4 de julho de 2019 

 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO 
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