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1. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) tomou a iniciativa de apresentar o Projeto de 

resolução n.º 1215/XIV/2.ª - Propõe o alargamento da concessão do apoio social aos 

trabalhadores da Cultura -, 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 no dia 21 de abril de 2021, tendo sido 

admitida e baixado à Comissão de Cultura e Comunicação no dia 22 do mesmo mês. 

 

3. A sua discussão ocorreu na reunião da Comissão de Cultura e Comunicação do dia 11 de 

maio de 2021. 

  

4. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) apresentou a iniciativa, referindo, em síntese, que 

a matéria relativa à atribuição do apoio social aos trabalhadores da cultura já foi debatida 

em múltiplas ocasiões, designadamente por proposta do Grupo Parlamentar do PCP, que, 

por diversas ocasiões, teve a possibilidade de sublinhar que estes apoios são, ainda assim, 

insuficientes para as necessidades existentes no terreno e que, inclusivamente, existem 

alguns critérios que excluem uma série de trabalhadores que deveriam estar abrangidos por 

estes apoios sociais. 

 

5. Disse que ainda no dia de hoje há muitos trabalhadores que continuam a receber respostas 

por parte do GEPAC a dizer que não estão incluídos, não clarificando os motivos dessa 

exclusão, que frequentemente não são claros. Referiu a existência de muitas queixas na 

medida em que o apoio recebido foi de montante muito baixo.  

 

6. Referiu também que estes trabalhadores têm agora uma nova preocupação, na medida em 

que a partir do momento em que o País já não está em Estado de Emergência uma grande 

maioria deles vai ficar de um momento para o outro sem qualquer tipo de prestação social 

que os possa ajudar numa altura em que as condições de trabalho na área cultural não estão 

normalizadas para conseguir enfrentar aquilo que são as despesas do seu dia a dia.  

 

7. Com esta iniciativa, a par da correção de critérios que é feita para permitir que mais 

trabalhadores possam ser abrangidos por este tipo de apoios, prevê-se um alargamento 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110704
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deste apoio em termos de período de tempo abrangido, sendo esta de facto mais uma 

tentativa por parte do Grupo Parlamentar do PCP para que sejam corrigidas algumas das 

injustiças previstas nessa concessão de apoio social aos trabalhadores da cultura na medida 

em que muitos deles ainda não têm a sua situação minimamente estabilizada. 

 

8. A Senhora Deputada Mara Coelho (PS) fez de seguida uma intervenção que pode ser 

consultada aqui, concluindo que o Grupo Parlamentar do PS não acompanha a iniciativa 

apresentada. 

 

9. O Senhor Deputado Paulo Rios de Oliveira (PSD) referiu que ao longo do último ano os 

grupos parlamentares da oposição muito têm contribuído para uma fiscalização eficaz do 

trabalho do Governo e também para ajudar este a governar mesmo mal.  Nesse sentido, 

assinalou que muitas das iniciativas foram já alteradas e outras houve que acabaram por 

ser adotadas, mesmo que em versão mitigada, graças à intervenção da oposição. Se a 

resposta urgente que o Governo tem para dar respeita tão só ao Estatuto do Profissional 

da Cultura então isso significa que os trabalhadores da cultura certamente não vão 

conseguir sobreviver. O Governo fala em apoios não concursais e universais, mas a 

realidade demonstra que isso não corresponde minimamente à verdade e que todos os 

dias há trabalhadores da cultura que ficam para trás. E a pergunta que coloca o Grupo 

Parlamentar do PSD é a de saber o que é que o Governo vai fazer aos que ficam para trás, 

aos que não contam. Onde está o tal apoio universal para todos os trabalhadores da 

cultura, questionou e, nesse sentido, concluiu que o seu grupo parlamentar acompanha 

genericamente a iniciativa apresentada.       

 

10. A Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias (BE) saudou o Grupo Parlamentar do PCP pela 

iniciativa apresentada, que dá resposta ao diagnóstico já feito em inúmeras audições 

havidas na Comissão de Cultura e Comunicação e às denúncias feitas pelos trabalhadores 

da área da cultura que ficaram de fora dos chamados apoios sociais extraordinários quanto 

à insuficiência das medidas que o Governo tem implementado.  Assinalou que o Governo 

não tem disponibilidade para fazer uma avaliação de toda esta situação e de reparar os 

erros, os problemas estruturais e os lapsos cometidos e daí o Grupo Parlamentar do BE 

acompanhar a iniciativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP, sendo imperioso 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110704
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prever as medidas e mecanismos que vão ser implementados para responder às 

necessidades e problemas existentes. 

 

11. A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) registou que o ponto de partida do projeto 

de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP é indesmentível quanto à 

necessidade de alargar a concessão de alguns apoios e o seu limite temporal. Em relação 

aos problemas há muito identificados, o Grupo Parlamentar do CDS-PP acompanha as 

preocupações e as medidas previstas na iniciativa em análise, mas irá abster-se na sua 

votação em Plenário porque não se identifica com aquilo que se encontra previsto no seus 

n.os 4 e 6 e 7.     

 

12. 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. 

 

Assembleia da República, em 11 de maio de 2021 

 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

 

(Ana Paula Vitorino) 


