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I. Análise da iniciativa 

 
A iniciativa 

A iniciativa legislativa é apresentada com o objetivo de estabelecer regras que os 

proponentes entendem que são essenciais para proteger os trabalhadores do setor da 

cultura face à pandemia de COVID-19.  

Na exposição de motivos, os proponentes mencionam que «Num setor onde a 

precariedade laboral é a regra, e as estruturas são tipicamente de micro e pequena 

dimensão, a desproteção dos trabalhadores é total. A inexistência de um regime de 

trabalho e proteção social específicos para o setor revela-se particularmente 

penalizadora neste momento de crise.» 

Em primeiro lugar, os autores da iniciativa consideram que os cancelamentos de 

espetáculos devem ser pagos a 100% do que seriam as despesas com o trabalho, 

incluindo o pagamento aos trabalhadores «externos», independentes, assistentes de 

sala e trabalhadores dos serviços educativos.  

Em segundo lugar, os reagendamentos não podem ser pretexto para adiar metade dos 

pagamentos.  

Em terceiro lugar, deve haver um reforço orçamental para o setor, para as respostas de 

emergência e a continuidade das estruturas. Os apoios sociais do Ministério do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social devem ter com conta a condição 

descontínua de muito do trabalho artístico e não podem excluir milhares de profissionais 

deste setor. 

Em quarto lugar, estabelecem uma garantia de acesso aos equipamentos culturais por 

parte dos profissionais da cultura que, devido às especificidades da sua atividade - 

nomeadamente os bailarinos e músicos -, não possam deixar de aceder aos 

equipamentos para ensaio ou investigação. 

Por último, entendem ser imperioso corrigir as limitações às atividades com acesso ao 

apoio extraordinário para profissionais da cultura, bem como elevar o seu valor acima 

do limiar de pobreza.  
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Em 2020, este apoio foi definido pela Portaria n.º 180/2020, de 3 de agosto, 

especificando um número limitado de atividades segundo a Classificação Portuguesa 

de Atividades Económicas ou os códigos do IRS, que não abrange muitos profissionais 

do setor, nomeadamente dos eventos. Destarte, defendem ser necessário alargar as 

atividades com acesso ao novo apoio previsto para 2021. 

 
Enquadramento jurídico nacional 

 

• Enquadramento jurídico nacional 
 

No ano de 2020, e no âmbito das medidas de apoio para fazer face à pandemia de 

COVID-19, a publicação do Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, veio estabelecer 

medidas excecionais e temporárias no âmbito cultural e artístico, nomeadamente quanto 

aos espetáculos não realizados. Veio estabelecer regras relativamente à: 

a) Venda, substituição e restituição do preço dos bilhetes de ingresso daqueles 

espetáculos; 

b) Restituição dos valores pagos com as reservas das salas e recintos daqueles 

espetáculos. 

Prevendo o reagendamento ou cancelamento dos mesmos. 

 
O diploma foi objeto de alterações introduzidas por: 

• Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que estabelece regimes excecionais e temporários 

de resposta à epidemia SARS-CoV-2 e procede à primeira alteração ao Decreto-

Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 

de julho. Concretamente para este setor, foram estabelecidas medidas sobre o 

reagendamento de espetáculos culturais; 

• Lei  n.º 19/2020, de 29 de maio, que estabelece medidas excecionais e 

temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e 

artístico, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 

de março, relativas ao reagendamento ou cancelamento de espetáculos que não 

possam ser realizados entre os dias 28 de fevereiro de 2020 e 30 de setembro 

de 2020; 

https://dre.pt/application/file/a/139350624
https://dre.pt/pesquisa/-/search/130779508/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/131338917/details/normal?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&types=SERIEI&sortOrder=ASC&numero=7%2F2020
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779508/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779508/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/636409/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/134762426/details/normal?q=19%2F2020
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779508/details/normal?l=1
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• Decreto-Lei n.º 78-A/2020, de 29 de setembro, que altera as medidas 

excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19, no qual 

prorroga, até 31 de dezembro de 2020, a proibição de realização ao vivo em 

recintos cobertos ou ao ar livre de festivais e espetáculos de natureza análoga; 

• Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, que veio estabelecer novos 

mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência, onde se determina 

nova data para reagendamento de espetáculos, desta feita até 30 de setembro 

de 2021. 

 
A 27 de março foi lançada uma nova Linha de Apoio de Emergência ao Setor das Artes, 

integrada no quadro de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica Covid19. 

 
Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho, que aprovou 

o Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), foram adotadas medidas de 

apoio excecionais com um horizonte temporal até ao fim do ano de 2020, de forma a 

apoiar uma retoma sustentada da atividade económica e garantir uma progressiva 

estabilização nos planos económico e social. 

 
Mas será a Portaria n.º 180/2020, de 3 de agosto, que aprova o Regulamento das Linhas 

de Apoio ao Setor Cultural no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, 

que virá a delimitar e desenvolver, designadamente, a linha de apoio à adaptação dos 

espaços, a linha de apoio a equipamentos culturais independentes (linha de apoio às 

entidades artísticas profissionais) e a linha de apoio social aos artistas, autores, técnicos 

e outros profissionais da cultura. 

 
A portaria dispõe sobre: 

a) Linha de apoio à adaptação dos espaços às medidas decorrentes da COVID-19; 

b) Linha de apoio às entidades artísticas profissionais; 

c) Linha de apoio social adicional aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais 

da cultura. 

 
Já este ano, o Conselho de Ministros aprovou, a 13 e 14 de janeiro, um conjunto de 

medidas de apoio ao setor, cuja síntese pode ser consultada aqui. 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/144010968/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/154361179/details/maximized
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=394
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=395
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=medidas-de-apoio-as-entidades-empresas-e-trabalhadores-da-cultura
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDQ0MAUAmISovgUAAAA%3D
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II. Enquadramento parlamentar 

 
• Iniciativas pendentes  

Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar (AP) verificou-se que, 

neste momento, só se encontra pendente a seguinte iniciativa legislativa sobre matéria 

conexa: 

• Projeto de Lei 515/XIV/2.ª (PCP) - Apoios sociais de emergência para o tecido 

cultural e artístico. 

 

• Antecedentes parlamentares  

Na 1.ª Sessão Legislativa da XIV Legislatura foram apresentadas as seguintes 

iniciativas legislativas sobre esta matéria: 

• Proposta de Lei n.º 31/XIV/1.ª (GOV)  — Estabelece medidas excecionais e 

temporárias quanto aos espetáculos de natureza artística, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19; 

•  Projeto de Lei n.º 337/XIV/1.ª (PAN)  — Altera o Decreto-lei n.º 10-I/2020, de 13 

de março, que estabelece medidas excepcionais e temporárias de resposta à 

pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico; 

• Projeto de Lei n.º 370/XIV/1.ª (BE) — Proteção dos direitos dos trabalhadores da 

cultura em crise pandémica e económica; 

• Projeto de Lei n.º 373/XIV/1.ª (Ninsc) — Estabelece medidas excecionais e 

temporárias afetas ao sistema cultural português, no âmbito da crise 

epidemiológica;  

A discussão e votação na especialidade da Proposta de Lei n.º 31/XIV/1.ª (GOV), 

das propostas de alteração apresentadas em Plenário e que ali não mereceram 

votação, bem como dos projetos de lei supra mencionados e das propostas de 

alteração apresentadas em Comissão pelos Grupos Parlamentares (GP) do PS, 

PSD e BEfoi realizada na Comissão de Cultura e Comunicação (12.ª) nos dias 19 e 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45251
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44834
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977616d777a4d7a637457456c574c6d527659773d3d&fich=pjl337-XIV.doc&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44839
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44851
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21 de maio de 2020, Comissão,estando presentes os GP do PS, PSD, BE, PCP, 

CDS-PP e PAN.)  . Os GP do BE, PAN e a Deputada Joacine Katar Moreira (Ninsc) 

retiraram as suas iniciativas legislativas a favor do texto final da Comissão de Cultura 

e Comunicação. 

O Texto Final apresentado pela 12.ª Comissão foi aprovado em votação final global 

em 22 de maio de 2020, com os votos a favor do PS, PSD, BE, PAN, Joacine Katar 

Moreira (Ninsc) e a abstenção do PCP, CDS-PP, PEV e IL. 

• Projeto de Lei n.º 293/XIV/1.ª (PCP) - Cria o Fundo de Apoio Social de 

Emergência ao tecido cultural e artístico. Esta iniciativa, cuja votação ocorreu a 

8 de abril de 2020, foi rejeitada, com os votos contra do PS, PSD, CDS-PP, CH, 

IL e a favor do BE, PCP, PAN, PEV e da Senhora Deputada não inscrita (Ninsc) 

Joacine Katar Moreira; 

• Projeto de Lei n.º 328/XIV/1.ª (BE) - Medidas de emergência para responder à 

crise no setor cultural. Esta iniciativa legislativa, cuja votação ocorreu a 8 de abril 

de 2020, foi aprovada por unanimidade com os votos a favor do PS, PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, PAN, PEV, CH, IL e da Senhora Deputada Joacine Katar Moreira 

(Ninsc); 

Regista-se ainda que, sobre matéria conexa, na 1.ª Sessão Legislativa da XIV 

Legislatura, deu entrada a Petição n.º 95/XIV/1.ª  (Plataforma de Escolas de Dança de 

Portugal) -  Abertura das Escolas de Dança – apoios e medidas –, subscrita por 6017 

cidadãos e já concluída. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais 

 
• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 

(BE), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e do n.º 1 do artigo 

119.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que consagram o poder de 

iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea 

b) do artigo 156.º da Constituição e na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do RAR, bem como 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44674
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44726
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13462
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da 

Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do RAR. 

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do RAR, encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida de 

uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o 

seu objeto principal, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento em caso de 

aprovação, dando assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 124.º do RAR. 

Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do artigo 

120.º do RAR, uma vez que define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa e parece não infringir a Constituição ou os princípios nela 

consignados. 

Ressalve-se, a este respeito, que as alterações introduzidas ao Decreto-Lei n.º 10-

I/2020, de 26 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta 

à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos 

espetáculos não realizados, ampliam o âmbito de aplicação deste ato normativo, desde 

logo no que respeita à vigência temporal das medidas nele previstas1. 

Tal circunstância, associada à previsão de entrada em vigor no dia seguinte à 

publicação (artigo 5.º do projeto de lei), parece poder resultar num possível aumento, 

no ano económico em curso, das despesas previstas no Orçamento do Estado. 

Deste modo, e pese embora o facto de a iniciativa se destinar a vigorar no quadro 

excecional das medidas que determinam as inibições e proibições de realização de 

espetáculos, não deve deixar de assinalar-se que as medidas propostas poderão 

contender com o limite imposto pelo n.º 2 do artigo 167.º da Constituição e n.º 2 do artigo 

 
1 V. o artigo 2.º do projeto de lei, na alteração ao artigo 2.º Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, que 

estende o limite temporal de aplicação das medidas, inicialmente previsto para 31 de março de 2021, «até 

90 dias após o término do estado de emergência ou 60 dias das inibições e proibições de realização de 

espetáculos, caso estas venham a subsistir após o termo do estado de emergência». 
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120.º do RAR, conhecido como «lei-travão», que deve ser salvaguardado no decurso 

do processo legislativo. 

Não obstante, as iniciativas apresentadas no âmbito da resposta à epidemia da doença 

Covid-19 em que esta questão se coloca têm sido admitidas. Aliás, refira-se que, tal 

como estabelecido em Conferência de Líderes de 1 de abril de 20202, a avaliação sobre 

o respeito pelos limites orçamentais não impede a admissão e discussão das iniciativas, 

na medida em que tais questões poderão ser ultrapassadas até à aprovação das 

iniciativas, em votação final global. 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 15 de janeiro de 2021. Foi admitido e 

baixou na generalidade à Comissão de Cultura e Comunicação (12.ª) a 19 de janeiro 

de 2021, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, tendo sido 

anunciado em sessão plenária no dia 20 de janeiro de 2021. 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho, de ora em diante designada como lei formulário, contém um conjunto de 

normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes 

em caso de aprovação da presente iniciativa.  

O título do projeto de lei – «Proteção dos direitos dos trabalhadores da cultura em crise 

pandémica e económica em 2021» – traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se 

conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, embora, em caso de 

aprovação, possa ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na 

especialidade ou em redação final. 

De acordo com o n.º 1 do artigo 6.º da referida lei, «os diplomas que alterem outros 

devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido 

alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, 

ainda que incidam sobre outras normas». 

 
2 V. a Súmula n.º 16. 

https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/application/file/25346100
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O presente projeto de lei introduz alterações ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de 

março. 

Consultando o Diário da República Eletrónico, verifica-se que aquele decreto-lei foi 

alterado quatro vezes, pelas Leis n.º 7/2020, de 10 de abril, e 19/2020, de 29 de maio, 

e pelos Decretos-Leis n.os 78-A/2020, de 29 de setembro, e 6-E/2021 de 15 de janeiro. 

Em caso de aprovação, a iniciativa procederá à quinta alteração ao referido diploma. 

Assim, no artigo 1.º da iniciativa, que elenca os atos legislativos que procederam a 

alterações anteriores, deverá acrescentar-se a referência ao Decreto-Lei n.º 6-E/2021, 

de 15 de janeiro, que dele não consta, bem como a informação sobre o número de 

ordem de alteração. 

No que respeita ao título da iniciativa, de acordo com as regras de legística formal que 

têm sido seguidas nesta matéria e que recomendam que o título de um ato de alteração 

indique o título do ato alterado3, sugere-se a seguinte sugestão: 

«Amplia a proteção dos direitos dos trabalhadores da cultura, alterando o Decreto-Lei 

n.º 10-I/2020, de 26 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias de 

resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, em especial 

quanto aos espetáculos não realizados» 

Refira-se ainda, a propósito do aditamento de um artigo 11.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-

I/2020, de 26 de março, com a epígrafe «contraordenações» (artigo 3.º do projeto de 

lei), que a matéria relativa ao regime contraordenacional aplicável às infrações 

praticadas no âmbito do decreto-lei já encontra sede normativa no seu artigo 9.º 

(igualmente com a epígrafe «contraordenações»). Sugere-se, deste modo, que, ao 

invés do aditamento de um artigo novo, se proceda a uma alteração ao referido artigo 

9.º, respeitando-se a organização sistemática do diploma. 

 
3 Sendo aconselhável que o título de um ato normativo permita a identificação clara da matéria constante 

do ato normativo, identificando de forma completa os diplomas alterados. Cf. Duarte, D., Pinheiro, A., 

Romão, M. & Duarte, T. (2002). Legística. Coimbra: Livraria Almedina, pp. 201-202. 

https://dre.pt/
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Em caso de aprovação, a iniciativa em apreço revestirá a forma de lei, sendo objeto de 

publicação na 1.ª série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 

3.º da lei formulário. 

A entrada em vigor da iniciativa «no dia seguinte ao da sua publicação», nos termos do 

artigo 5.º do projeto de lei, está também em conformidade com o previsto no n.º 1 do 

artigo 2.º da lei formulário, que prevê que os atos legislativos «entram em vigor no dia 

neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio 

dia da publicação»4. 

Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

IV. Análise de direito comparado 

 
• Enquadramento internacional 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: 

Espanha, França e Irlanda. 

 
ESPANHA 

Como forma de apoio ao setor cultural, foi aprovado o Real Decreto-ley 17/2020, de 5 

de mayo5. 

Neste sentido, encontram-se previstas subvenções diretas para financiamento do setor 

cultural (artigo 1.º), um mecanismo de acesso extraordinário às prestações de 

desemprego dos artistas em espetáculos públicos (artigo 2.º) ou uma solução de 

 
4 Ressalvando-se aqui, naturalmente, o acima referido relativamente ao cumprimento da «lei-travão». 

5 Versão consolidada retirada do portal oficial boe.es. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/05/17/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/05/17/con
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financiamento dos artistas que tenham visto os seus espetáculos cancelados ou 

suspendidos, e que a entidade contratante seja publica, de até 30% do preço6. 

 

Serão igualmente atribuídas subvenções a atividades culturais canceladas para 

compensar os gastos irrecuperáveis que as entidades suportaram com a preparação 

dos eventos (artigo 14.º). 

O diploma prevê igualmente ajudas a eventos específicos, nas suas disposições 

adicionais, como o evento «Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela» ou o «175 

Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu». 

 

Posteriormente, já em novembro, o Governo aprovou medidas adicionais de apoio ao 

setor, através da publicação do Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre7, por el 

que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo 

y de apoyo al sector cultural. 

 

Das medidas adicionais aprovadas para a proteção dos trabalhadores do setor cultural 

destacam-se a prorrogação do subsídio extraordinário de desemprego para os artistas 

de espetáculos públicos aprovado pelo Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, até 31 

de janeiro de 2021, a criação de um subsídio excecional de desemprego para os 

técnicos e auxiliares do setor da cultura e, ainda, um regime excecional de proteção dos 

trabalhadores do setor tauromáquico. 

 

Adicionalmente, o Orçamento do Estado para 20218, estendeu no tempo o apoio a 

alguns eventos culturais, como o Alicante 2021 da volta ao mundo em vela e a 

representação na feira do livro de Frankfurt em 2021. 

 

As medidas destinadas ao setor da cultura são cumulativas com as medidas de carácter 

mais abrangente e aplicáveis a todos os setores de atividade como as aprovadas pelo 

 
6 Apenas se aplica a contratos de quantia não superior a 50 mil euros. (n.º 1 do artigo 4). No caso de 

espetáculos de valor superior a 50 mil euros, pode ser estabelecida uma indemnização ao artista de valor 

não inferior a 3% nem superior a 6% (n.º 2 do artigo 4). 

7 Versão consolidada retirada do portal oficial boe.es. 

8 Versão consolidada retirada do portal oficial boe.es. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/11/03/32/con
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17339
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Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril9, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo. 

 
FRANÇA 

Como medidas específicas para os trabalhadores do setor da cultura e dos media que 

são criador de conteúdos (músicos, artistas plásticos, artistas de radio, entre outros) 

destacamos um fundo de solidariedade destinado a empresas particularmente afetadas 

pelas consequências económicas da covid, que inclui a possibilidade de os 

trabalhadores receberem um auxilio de até 1500€. Salienta-se igualmente  a 

possibilidade de prorrogação do pagamento do pagamento de rendas habitacionais e 

contas correntes (energia, saneamento e gás), a redução dos montantes de impostos a 

pagar e a isenção do pagamento de contribuições sociais. 

 

Devido ao período de paragem da atividade, mas também às condições de recuperação 

gradual, o Governo estendeu a indemnização aos trabalhadores temporários previstos 

na Arrêté du 22 juillet 202010 portant mesures d'urgence en matière de revenus de 

remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail até 31 de agosto de 

2021. 

 
IRLANDA 

Diversas medidas foram adotadas para fazer face às consequências provocadas pela 

pandemia COVID-19 no setor cultural e artístico, incluindo apoio aos trabalhadores e às 

empresas do setor. 

 

De acordo com o portal governamental afeto ao Department of Culture, Heritage and 

the Gaeltacht, as medidas adotadas incluem um Income Support Scheme, direcionado 

a apoiar os trabalhadores do setor que ficaram desempregados, bem como apoio 

temporário no pagamento dos salários, medidas para apoiar o pagamento de custos 

com a habitação dos trabalhadores do setor ou medidas para apoiar os empresários do 

ramo. 

 

 
9 Versão consolidada retirada do portal oficial boe.es. 

10 Versão consolidada retirada do portal oficial legifrance.gouv.fr. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15/con
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Crise-sanitaire-les-aides-de-l-Etat-aux-professionnels-de-la-culture/Aides-et-soutiens-aux-professionnels-de-la-culture-secteur-par-secteur
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/remise-dimpots-directs
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-urgence-economiques-confinement
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042153060/2021-01-23/
https://www.chg.gov.ie/covid19-supports-for-artists/
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Em julho de 2020, foi anunciado um employment wage support scheme que permite aos 

empregadores cuja faturação se tenha reduzido pelo menos em 30% de receberem do 

Estado um apoio de até 203€ por semana por trabalhador para manutenção dos postos 

de trabalho11. 

 

Foi igualmente anunciado um programa de apoio a todos os setores afetados pelas 

restrições provocadas pela pandemia - o COVID Restrictions Support Scheme (CRSS). 

 

Embora aplicável a todos os setores, o Governo irlandês criou um mecanismo, 

denominado de trading online voucher, para fomentar os negócios online. 

 

De salientar que existem diversos mecanismos e programas de apoio aos trabalhadores 

independentes, de todos os setores de atividade, que se aplicam igualmente aos 

trabalhadores do setor da cultura. Estes apoios encontram-se detalhados e elencados 

na página na Internet do Governo irlandês acessível através da respetiva ligação 

eletrónica. 

 
 

• Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

As indústrias criativas e culturais, expressão que abrange o conjunto das disciplinas com 

essa adjetivação e com impacto económico, abrangendo as artes e a arquitetura, o 

design gráfico e a Internet, as publicações, os jogos e a multimédia, a música e o 

entretenimento, o artesanato artístico e o design de moda, o cinema, a publicidade e as 

relações públicas, são uma preocupação candente no direito da União Europeia. 

Confirmam-no o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, arbitrando a liberdade de criação artística e 

cultural como um direito fundamental. A respeito: 

• A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia prevê no artigo 13.º , sob 

epígrafe Liberdade das artes e das ciências, que «as artes e a investigação 

científica são livres», acrescentando que «é respeitada a liberdade académica»; 

 
11 Este subsídio está disponível até 31 de março de 2021. 

https://www.citizensinformation.ie/en/employment/unemployment_and_redundancy/covid19_temporary_wage_subsidy_scheme.html
https://www.revenue.ie/en/corporate/press-office/budget-information/2021/crss-guidelines.pdf
https://www.localenterprise.ie/Discover-Business-Supports/Trading-Online-Voucher-Scheme-/
https://www.gov.ie/en/publication/b41bb-covid-19-social-welfare-schemes-available-to-a-self-employed-person/?referrer=http://www.gov.ie/en/publication/68c144-what-to-do-if-you-are-self-employed-covid-19/
https://www.gov.ie/en/publication/b41bb-covid-19-social-welfare-schemes-available-to-a-self-employed-person/?referrer=http://www.gov.ie/en/publication/68c144-what-to-do-if-you-are-self-employed-covid-19/
https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/policy/themes/culture/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
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• O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dedica-lhe um espaço 

próprio – o Título XIII, A Cultura –, no artigo 167.º, onde ressalta que «a União 

contribuirá para o desenvolvimento das culturas dos Estados-Membros, 

respeitando a sua diversidade nacional e regional, e pondo simultaneamente em 

evidência o património cultural comum», com o objetivo de incentivar a 

cooperação entre Estados-Membros e, se necessário, apoiar e completar a sua 

ação nos seguintes domínios: 

➢ Melhoria do conhecimento e da divulgação da cultura e da história dos povos 

europeus; 

➢ Conservação e salvaguarda do património cultural de importância europeia; 

➢ Intercâmbios culturais não comerciais; 

➢ Criação artística e literária, incluindo o setor audiovisual. 

A opção sistemática do Tratado é a consequência visível do princípio da atribuição 

(artigo 5.º do Tratado da União Europeia e artigo 6.º, alínea c) do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia) que, a respeito da cultura, confere à União 

«competência para desenvolver ações destinadas a apoiar, coordenar ou completar a 

ação dos Estados-Membros (…) na sua finalidade europeia». 

O contexto pandémico espoletado pelo surto de Covid-19 (novo Coronavírus) no mundo 

e na Europa trouxe a necessidade da adoção de medidas políticas e soluções 

legislativas inovadoras, de emergência, sem esquecer o setor cultural e artístico e as 

suas especificidades e fragilidades próprias, ao que as instituições europeias têm 

respondido prolificamente. Destacam-se: 

 

• A Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de abril de 2020, sobre a ação 

coordenada da UE para combater a pandemia de COVID-19 e as suas 

consequências, no tópico Soluções europeias para superar as 

consequências económicas e sociais, o qual: (1) no parágrafo 33 sublinha 

que os setores cultural e criativo dos Estados-Membros foram 

particularmente afetados pelas consequências da COVID-29, devido ao 

encerramento de cinemas, teatros e salas de concertos e à cessação súbita 

da venda de bilhetes; e salienta que, como estes setores têm um elevado 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_PT.html
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número de trabalhadores independentes, muitos dos quais já se debatiam 

com dificuldades antes do surto, as repercussões são particularmente graves 

para os profissionais do setor criativo cujos rendimentos ficaram 

inesperadamente reduzidos a zero e que têm agora pouco ou nenhum apoio 

do sistema social; (2) no parágrafo 43 exorta a UE e os Estados-Membros a 

apoiarem os setores culturais e criativos, uma vez que desempenham um 

papel importante na nossa economia e na nossa vida social e estão a ser 

gravemente afetados pela atual crise (…);  

• O quadro de medidas temporárias sobre a admissibilidade e a 

compatibilidade com o mercado interno das ajudas de Estado destinadas a 

apoiar a economia e as empresas em situação de emergência - 

Comunicação da Comissão relativa a uma resposta económica coordenada 

ao surto de COVID-19 - COM (2020) 112, de 13 de março; 

• Em 19 de março de 2020, a Comissão adotou a Comunicação intitulada 

«Quadro temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da 

economia no atual contexto do surto de COVID-19»12; 

• A reprogramação e realocação das verbas dos Fundos europeus para as 

políticas de coesão para áreas e setores mais atingidos na atual crise através 

das iniciativas de investimento de resposta à crise do Coronavírus (CRII e 

CRII+) – Regulamento (UE) 2020/460 do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 30 de março de 2020 que altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, 

(UE) n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no respeitante a medidas específicas 

para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-Membros 

e noutros setores das suas economias em resposta ao surto de COVID-19 

(Iniciativa de Investimento Resposta ao Coronavírus) e REGULAMENTO 

(UE) 2020/558 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 23 de 

abril de 2020, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 e (UE) n.º 

1303/2013 no que respeita a medidas específicas destinadas a proporcionar 

 
12 Em 3 de abril de 2020, adotou uma primeira alteração a fim de autorizar auxílios destinados a acelerar a 

investigação, o ensaio e a produção de produtos relevantes para o combate à COVID-19, proteger o 

emprego e continuar a apoiar a economia durante a atual crise. Em 13 de maio de 2020, a Comissão adotou 

a Comunicação denominada «Alteração ao Quadro Temporário relativo a medidas de auxílio estatal em 

apoio da economia no atual contexto do surto de COVID-19». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589469115666&uri=CELEX:52020DC0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589469115666&uri=CELEX:52020DC0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589468891929&uri=CELEX:32020R0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589468891929&uri=CELEX:32020R0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589468891929&uri=CELEX:32020R0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589468891929&uri=CELEX:32020R0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589468891929&uri=CELEX:32020R0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589468891929&uri=CELEX:32020R0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589468475464&uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589468475464&uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589468475464&uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589468475464&uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=PT
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uma flexibilidade excecional para a utilização dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento em resposta ao surto de COVID-19; 

• A iniciativa SURE, implementada pelo Regulamento (UE) 2020/672 do 

Conselho de 19 de maio de 2020, relativo à criação de um instrumento 

europeu de apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego numa 

situação de emergência (SURE) na sequência do surto de COVID-19, com 

olhos postos no financiamento de regimes de tempo de trabalho reduzido ou 

de medidas semelhantes destinadas a proteger os trabalhadores por conta 

de outrem e por conta própria, reduzindo assim a incidência do desemprego 

e a perda de rendimentos, bem como no financiamento, a título acessório, 

de algumas medidas sanitárias, sobretudo no local de trabalho (artigo 2.º). 

Esta iniciativa arbitra um volume de empréstimos da União aos Estados-

Membros dela requisitantes até ao volume máximo global de 100 mil milhões 

de Euros, o qual, por argumento de razão, pode beneficiar empresas do setor 

artístico e cultural e os seus intérpretes, ainda quando desprotegidos e, por 

conseguinte, trabalhadores por conta própria; 

• A Decisão de Execução (UE) 2020/1354 do Conselho de 25 de setembro de 

2020 concede um apoio temporário à República Portuguesa ao abrigo do 

Regulamento (UE) 2020/672 para atenuar os riscos de desemprego numa 

situação de emergência na sequência do surto de COVID19; 

 

➢ Com incidência específica no setor cultural e artístico: 

▪ A criação da Plataforma Creatives Unite, patrocinada pela Comissão 

Europeia no que visa a partilha de informações sobre os constrangimentos 

lançados pela COVID-19 e as soluções encontradas ou a promover, com o 

objetivo de reunir num só espaço todas as iniciativas e informações 

relacionadas com os setores cultural e criativo na UE em resposta à crise da 

COVID-19; 

▪ A adoção de medidas ao abrigo do Programa Europa Criativa 2014-2020 

(Regulamento (UE) n.º 1295/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 11 de dezembro de 2013 , que cria o programa e revoga as Decisões n.º 

1718/2006/CE, n.º 1855/2006/CE e n.º 1041/2009/CE), como a assistência 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589468475464&uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589468475464&uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0672&qid=1610714052758&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1354&qid=1610712256623&from=PT
https://creativesunite.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/corona-virus-how-it-affects-creative-europe-programme_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589470764077&uri=CELEX:32013R1295
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aos setores mais necessitados, apoios às artes performativas atingidas na 

sua atividade pela natureza transfronteiriça do seu exercício, o aumento do 

financiamento para iniciativas de tradução e promoção de obras literárias no 

espaço europeu e campanhas vocacionadas para a indústria do cinema com 

a atribuição de vouchers até ao valor de 5 milhões de euros. 

A ação europeia reforçou o seu contributo para o setor artístico e cultural com o 

acordo logrado no Conselho Europeu extraordinário de julho, sumariado nas 

suas Conclusões de 21 de julho de 2020. Para o futuro, o hermético acordo 

relativo ao Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e ao novo Plano de 

Recuperação Europeia (Next Generation EU) esquadrinha novas iniciativas, tais 

como: 

O reforço do Programa InvestEU e do Fundo que se propõe criar (Proposta de 

Regulamento do Parlamento e do Conselho que cria o programa InvestEU – 

COM/2020/403 final), pensado para a concessão de uma garantia da EU para 

apoiar operações de financiamento e investimento realizadas pelos parceiros de 

execução que contribuam para atingir os objetivos das políticas internas da 

União, e que: 

✓ Elege os setores cultural e criativo como essenciais e com um crescimento 

rápido na União, gerando tanto valor económico como cultural a partir da 

propriedade intelectual e da criatividade individual; 

✓ Reconhece que crise da COVID-19 teve um impacto económico 

significativamente negativo nestes setores; 

✓ Justifica que o programa InvestEU continue a facilitar o acesso ao 

financiamento das PME e das organizações dos setores cultural e criativo. 

Da União Europeia, por fim, da lavra de dois dos seus órgãos, tiveram lugar 

recentemente duas importantes resoluções: 

- Do Comité Económico e Social a Resolução sobre as Propostas do CESE para a 

reconstrução e a recuperação na sequência da crise da COVID-19: «A UE deve 

orientar-se pelo princípio segundo o qual é considerada uma comunidade com um 

destino comum» com base no trabalho do Subcomité para a Recuperação e a 

Reconstrução pós-COVID-19, que toca, no que ao tema concerne, preocupações 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-lit1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-lit1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-lit1
https://www.consilium.europa.eu/media/45120/210720-euco-final-conclusions-pt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52020PC0403
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52020PC0403
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52020PC0403
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1601746532998&uri=CELEX:52020XE2549
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1601746532998&uri=CELEX:52020XE2549
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com a sua sobrevivência no contexto do impacto da crise de Covid-19 (ponto 2.2.2), 

e bem assim a importância de neste domínio olhar-se para o conceito de empresa 

como serviço e, consequentemente, apoiar-se as empresas que mais contribuem 

para a prosperidade partilhada (ponto 5.2.3); 

- A Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de setembro de 2020, sobre a 

recuperação cultural da Europa, que «considera fundamental reservar para os 

setores culturais e criativos uma parte significativa das medidas de recuperação 

económica previstas pelas instituições europeias e combiná-las com ações 

abrangentes e rápidas em prol das forças culturais e criativas da Europa, permitindo-

lhes prosseguir com o seu trabalho nos próximos meses e sobreviver a estes tempos 

de crise, criando resiliência no setor». Sugere-se, por exemplo, a reserva de 2% do 

novo Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o reforço do financiamento 

programa Europa Criativa para 2,8 mil milhões de Euros e, no âmbito das medidas 

estaduais, a redução da taxa de IVA para todos os bens e serviços no setor cultural 

e uma melhor valorização dos ativos incorpóreos e dos créditos fiscais para a 

produção cultural, a par com a garantia de acesso a prestações sociais por todos os 

profissionais criativos, incluindo os que trabalham em formas atípicas de emprego. 

O lastro de novos apoios ocasionados pelo surto de Covid-19 soma-se ao já existente 

Mecanismo de Garantia para os setores Culturais e Criativos – instituído pelo artigo 14.º 

do Regulamento (UE) n.º 1295/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 

dezembro de 2013, que cria o Programa Europa Criativa (2014-2020) e que revoga as 

Decisões n.º 1718/2006/CE, n.º 1855/2006/CE e n.º 1041/2009/CE –, gerido pelo Fundo 

Europeu de Investimento em nome da Comissão Europeia, que permite um melhor 

acesso ao financiamento para as PME nos setores culturais e criativos através de 

empréstimos concedidos por intermediários financeiros garantidos pela UE (no caso de 

Portugal, a Caixa Geral de Depósitos S.A.).   

 

V. Consultas e contributos 

 

Dada a natureza da matéria em discussão, poderão ser consultadas pela Comissão, em 

sede de especialidade, entre outras entidades, as Ministras da Cultura e do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0239_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0239_PT.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/financial-guarantee-facility-culture-creative
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Quaisquer contributos recebidos serão disponibilizado no site da Assembleia da 

República, na página eletrónica da presente iniciativa. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

A avaliação de impacto de género (AIG) que foi junta à iniciativa pelo grupo parlamentar 

proponente valora como neutro o impacto com a sua aprovação, o que efetivamente se 

pode verificar após leitura do texto da iniciativa. 

 

• Linguagem não discriminatória 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. 

 

• Impacto orçamental  

Da aprovação da presente iniciativa pode resultar um possível aumento, no ano 

económico em curso, das despesas previstas no Orçamento do Estado. 

Tal como referido anteriormente, e pese embora o facto de a iniciativa se destinar a 

vigorar no quadro excecional das medidas que determinam as inibições e proibições de 

realização de espetáculos, não deve deixar de assinalar-se que as medidas propostas 

poderão contender com o limite imposto pelo n.º 2 do artigo 167.º da Constituição e n.º 

2 do artigo 120.º do RAR, conhecido como «lei-travão», que deve ser salvaguardado no 

decurso do processo legislativo. 

 

VII. Enquadramento bibliográfico  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45645
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977616d77324e44637457456c574c5445756347526d&fich=pjl647-XIV-1.pdf&Inline=true
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ERNST & YOUNG – Rebuilding Europe [Em linha]: the cultural and creative 

economy before and after the COVID-19 crisis. S.l.: EYGM Limited, 2021. [Consult. 

27 jan. 2021]. Disponível em: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133118&img=

19403&save=true>. 

 

Resumo: Relatório elaborado pela consultora Ernst&Young por encomenda do Grupo 

Europeu de Sociedades de Autores e Compositores (GESAC), estima um total de 199 

mil milhões de euros de perdas acumuladas em 2020 no setor cultural europeu, com 

impactos que deverão ser sentidos até ao final da década. Este valor reflete uma quebra 

de 31% no conjunto das indústrias culturais e criativas dos países da União Europeia, 

por comparação com 2019. O relatório revela que as perdas mais significativas se 

registaram nas artes performativas (-90%) e na música (-76%), seguindo-se as artes 

visuais (-38%), a arquitetura (-32%), a indústria do livro (-25%), a publicidade (-28%), os 

jornais e revistas (-23%), o setor audiovisual (-22%) e a rádio (-20%). A única exceção 

a este panorama foi a indústria de videojogos (+9%). Em relação às medidas 

preconizadas para recuperação do setor, agrupam-se em 3 vetores: «Finance» – 

garantir financiamento público massivo e promover o investimento privado em negócios 

culturais e criativos, organizações, empresários e criadores; «Empower» – promover 

uma oferta cultural diversificada na União Europeia, através de um quadro jurídico sólido 

que favoreça o investimento privado na produção e distribuição, fornecendo as 

condições necessárias para um retorno adequado do investimento para as empresas e 

garantindo um rendimento adequado para os criadores; «Leverage» – Usar as indústrias 

culturais e criativas como acelerador das transições culturais, sociais e ambientais na 

Europa. 

 

GAMA, Manuel (coord.) – Impactos da COVID-19 no setor cultural português [Em 

linha]: resultados preliminares de março de 2020. [S.l.]: POLObs, 2020.  [Consult. 21 

jan. 2021]. Disponível em: <URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131892&img=1

7125&save=true>. 

 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133118&img=19403&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133118&img=19403&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131892&img=17125&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131892&img=17125&save=true
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Resumo: Este estudo, da responsabilidade do Observatório de Políticas de 

Comunicação e Cultura da Universidade do Minho, propõe-se identificar e analisar 

alguns dos impactos da COVID-19 no setor cultural português. O projeto teve início em 

16 de março de 2020 e irá decorrer até 31 de março de 2021, pelo que as conclusões 

apresentadas neste relatório são preliminares. A linha de investigação seguida 

estruturou-se em 4 eixos: 1) aferição do impacto mediático das consequências da 

COVID-19 no setor cultural português; 2) identificação do fluxo de notícias produzidas 

pelos municípios e pelas entidades intermunicipais que abordam sincronicamente 

aspetos relacionados com COVID-19 e cultura; 3) análise das iniciativas do Governo, 

através do Ministério da Cultura e de organismos/entidades por ele tutelados, para 

enfrentar os constrangimentos provocados pela COVID-19; 4) avaliação dos impactos, 

esperados e observados, que a COVID-19 teve e terá nas organizações e profissionais 

do setor cultural português. 

 

GAMA, Manuel – Impactos da COVID-19 no setor cultural português: primeiros 

apontamentos de um estudo em curso. A Universidade do Minho em tempos de 

pandemia [Em linha]: III – Projeções. Braga: UMinho Editora, 2020. p. 172-188 

[Consult. 21 jan. 2021]. Disponível em: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132997&img=

19228&save=true>.  

 

Resumo: O artigo atualiza os resultados preliminares de março de 2020, abrangendo já 

dados do segundo trimestre de 2020. 

 

GAMA, Manuel (coord.) - Impactos da COVID-19 no setor cultural português [Em 

linha]: boletim de atualização de dados #1 - questionários. [S.l.]: POLObs, 2020.  

[Consult. 21 jan. 2021]. Disponível em: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132999&img=

19231&save=true>. 

 

Resumo: Este documento, datado de 20 de maio de 2020, apresenta informação relativa 

aos questionários realizados a organizações e profissionais do setor cultural português, 

no âmbito do projeto «Impactos da COVID-19 no setor cultural português». O 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132997&img=19228&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132997&img=19228&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132999&img=19231&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132999&img=19231&save=true
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questionário, disponibilizado em linha até 31 de dezembro de 2020, acumulava à data 

381 respostas validadas. Os resultados permitem analisar impactos ao nível do plano 

de atividades, postos de trabalho e do volume de negócios no setor. 

 

MAGALHÃES, Miguel – As políticas culturais em França e em Portugal: o dia seguinte. 

Brotéria. Lisboa. ISSN 0870-7618. Vol. 191, n.º 1 (jul. 2020), p. 10-14. Cota: RP-483. 

 

Resumo: A crise provocada pela pandemia de Covid-19 veio expor as fragilidades 

estruturais, e históricas, do setor cultural – não só em Portugal, como no resto do mundo. 

O setor artístico será necessariamente um dos mais afetados por uma pandemia que 

restringe o contacto social e a circulação de pessoas. O exemplo de assertividade do 

governo alemão, as medidas implementadas em França e a situação e possibilidades 

de Portugal (tendo em conta a limitação de recursos disponíveis) são alvo de análise 

neste artigo, na tentativa de responder à pergunta: que políticas culturais para o «dia 

seguinte»? 

 


