
Exm.ª Senhora Presidente 
da Comissão Parlamentar 

de Cultura e Comunicação 

Assunto: Audição da ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses e da 
ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias no âmbito do apoio das autarquias 
locais ao setor da cultura. 

 

Atendendo à emergência de saúde pública com a qual estamos 
confrontados, bem como à classificação da doença COVID-19 como uma 
pandemia, o Governo tem vindo a aprovar um conjunto de medidas 
extraordinárias de alcance genérico e de alcance setorial, que abrangem 
área cultural da cultura para responder ao contexto excecional que 
vivemos neste momento. 

 

A aplicação destas medidas extraordinárias, em especial no que respeita 
aos direitos de circulação e às liberdades económicas, passaram, 
nomeadamente, pelo encerramento de instalações e estabelecimentos 
onde se desenvolvem atividades culturais e artísticas, o que resultou na 
impossibilidade de realização de numerosas eventos, causando prejuízos 
evidentes, quer para agentes culturais, quer para entidades promotoras, 
quer para o público em geral. 

 

De forma a fazer frente a esses condicionalismos, o Governo apresentou 
uma série de medidas no âmbito cultural e artístico, que se 
consubstanciaram sobretudo no Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de 
março, onde se permitia, por exemplo, que as entidades públicas 



promotoras, onde se incluem de forma predominante e decisiva as 
autarquias, se socorressem de uma série de  regimes de 
caráter  excecional, sendo que estes foram ainda posteriormente revistos 
pela Assembleia da República através da Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, 
nomeadamente, naquilo que concerne aspetos relacionados ao 
reagendamento de espetáculos e em especial quanto aos espetáculos 
não realizados. 

 

Assim, tendo presente que neste momento de emergência causado pelo 
surto de Covid-19, o setor da Cultura está entre aqueles que apresentam 
um maior grau de vulnerabilidade, entende-se como oportuno e 
pertinente que a Comissão de Cultura e Comunicação da Assembleia da 
República possa inteirar-se do papel reservado ao poder local no que 
respeita à aplicação do conjunto de medidas que estão a ser propostas 
para este setor específico. 

 

Consequentemente, com este intuito vem o Grupo Parlamentar do 
Partido Socialista ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais 
aplicáveis, requerer a V. Ex.ª a realização de uma audição parlamentar 
com a ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses e com a 
ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias para se pronunciarem no 
âmbito do apoio das autarquias locais ao setor da cultura. 
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