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1. A Senhora Deputada não inscrita Cristina Rodrigues tomou a iniciativa de 

apresentar o Projeto de resolução n.º 882/XIV/2.ª - Recomenda ao Governo a 

criação de programa de apoio à retoma e modernização da atividade circense -, 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 27 de janeiro de 2021, 

tendo sido admitida e baixado à Comissão de Cultura e Comunicação no dia 28 do 

mesmo mês. 

 

3. A discussão da iniciativa ocorreu na reunião da Comissão de Cultura e 

Comunicação do dia 16 de fevereiro de 2021. 

 

4. A Senhora Deputada não inscrita Cristina Rodrigues apresentou a iniciativa, 

referindo, em síntese, que a pandemia foi particularmente impactante para o setor 

da cultura e que considera especialmente preocupante a situação dos circos e dos 

artistas que neles trabalham. 

 

5. Referiu também que a iniciativa legislativa visa que a Assembleia da República 

recomende ao Governo que: (i) Proceda à criação de um programa de apoio à 

retoma e modernização da actividade circense, no valor de € 500.000, garantindo a 

atribuição de um apoio directo e específico para os circos com o objectivo de ajudar 

este sector a retomar a sua actividade; (ii) Em 2021, garanta a isenção do 

pagamento do Imposto Único de Circulação dos veículos pesados de circo; (iii) Em 

colaboração com as Autarquias Locais, garanta a harmonização e simplificação dos 

licenciamentos relativos à actividade circense; e (iv) Proceda à transferência de 

verba para as Autarquias Locais, destinada a permitir a isenção do pagamento dos 

custos associados aos licenciamentos relativos à actividade circense no ano de 

2021. 

 

6. O Senhor Deputado Eduardo Barroco de Melo (PS) referiu que o projeto de 

resolução sub judice é um pouco extemporâneo, uma vez que o artigo 252.º da Lei 

do Orçamento de Estado para 2021 inclui um programa de apoio ao setor cultural, 

que abrange a atividade circense. 
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7. A Senhora Deputada Fernanda Velez (PSD) mencionou que que o Grupo 

Parlamentar do PSD acompanha o projeto de resolução em apreço. Salientou que 

o setor da cultura é um dos mais afetados por esta pandemia, os trabalhadores da 

cultura, dos espetáculos e do audiovisual foram os mais violentamente atingidos. 

No entanto, as respostas dadas pelo Ministério da Cultura têm sido insuficientes e 

um pouco tardias e, no que diz respeito às atividades circenses, esta situação foi 

ainda mais grave.  

 

8. A Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias (BE) referiu que o Grupo Parlamentar do 

BE acompanha o projeto de resolução em análise. Disse que os artistas e os 

trabalhadores do circo estão há mais de um ano sem trabalhar e, 

consequentemente, sem ter nenhum tipo de rendimento. Donde, dependem 

exclusivamente do apoio social a que têm acesso. Frisou que a maior parte dos 

trabalhadores não tem apoio nenhum e não conseguiram ser elegíveis para os 

apoios existentes. 

 

9. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) transmitiu que o projeto de resolução 

replica duas propostas apresentas pelo Grupo Parlamentar do PCP: o projeto de 

resolução n.º 534/XIV/1.ª (PCP) - Recomenda o apoio ao circo e às artes circenses 

-, que deu origem à Resolução da Assembleia da República n.º 54/2020, e a 

proposta de alteração n.º 1338C do Orçamento de Estado para 2021, respeitante 

ao programa de apoio à promoção e atualização da atividade circense no valor de 

€ 500.000, que foi rejeitada. 

 

10. Destarte, o Grupo Parlamentar do PCP acompanha o projeto de resolução em 

análise. 

 

11. Realizada a discussão, cuja gravação áudio se encontra disponível nos projetos de 

resolução referidos, remete-se esta Informação a Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia da República, para agendamento da votação da iniciativa na sessão 

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

República. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45042
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45042
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a5534596a67335a544d344c544e6b4e6d55744e4745334d7930344f444d7a4c57466b4f574531597a6b7a5932557a596935775a47593d&fich=58b87e38-3d6e-4a73-8833-ad9a5c93ce3b.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/OrcamentoEstado/Paginas/DetalhePropostaAlteracao.aspx?BID=14550
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Assembleia da República, em 16 de fevereiro de 2021 

 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

 

(Ana Paula Vitorino) 


