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

apresentar o Projeto de resolução n.º 944/XIV/2.ª - Pela atribuição dos apoios 

sociais previstos no contexto da COVID-19 a todos os trabalhadores da Cultura e 

criação de Códigos CAE específicos para estes profissionais -, 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 10 de fevereiro de 2021, 

tendo sido admitida e baixado à Comissão de Cultura e Comunicação no dia 12 do 

mesmo mês. 

 

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

Comunicação do dia 2 de março de 2021. 

 

4. A Senhora Deputada Cristina Rodrigues (N. insc.) apresentou a iniciativa, referindo, 

em síntese, que os profissionais da Cultura se encontram a passar por sérias 

dificuldades financeiras. Os apoios foram poucos e não chegaram sequer a todos 

os profissionais, em alguns casos porque estes não eram elegíveis para aceder 

aos apoios.  

 

5. Transmitiu que recentemente o Governo anunciou a atribuição de um apoio a 

todos os trabalhadores que tenham um código de atividade económica (CAE) ou 

IRS no sector da Cultura, no valor de um único pagamento de 438,81 euros, 

referente a um Indexante dos Apoios Sociais (IAS). 

 

6. No entanto, muitos profissionais que trabalham no sector não têm um Código CAE 

ligado às atividades artísticas, ficando, assim, impedidos de aceder a este apoio. 

De facto, existem profissionais da Cultura com o CAE 90010 “Atividades das artes 

do espetáculo” ou 90020 “Atividades de apoio às artes do espetáculo”, que têm 

como secundário o CIRS 1519 que é utilizado genericamente para os prestadores 

de serviços.  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45765
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7. Disse que existem, ainda, profissões na Cultura que não estão devidamente 

regulamentadas, pelo que estes profissionais, normalmente, estão registados com 

o CIRS 1519.  

 

8. Recorrentemente os profissionais da Cultura têm chamado a atenção para a 

necessidade de proceder à atualização dos números de CAE que constam da lista 

da IGAC que são poucos e estão mal discriminados. 

 

9. Referiu também que a iniciativa legislativa apresentada visa que a Assembleia da 

República recomende ao Governo que: (i) Garanta a atribuição dos apoios sociais 

previstos no contexto da COVID-19 a todos os trabalhadores da Cultura, 

independentemente de terem ou não Código CAE ou IRS principal na Cultura, 

procedendo às diligências necessárias para assegurar que estes chegam aos 

profissionais que estão a ser excluídos e (ii) Ouvindo as organizações 

representativas dos profissionais, identifique todas as profissões existentes no sector 

da Cultura e proceda à criação de Códigos de atividades económicas (CAE) 

específicos para estas profissões. 

 

10. A Senhora Deputada Rosário Gambôa (PS) mencionou que o Grupo Parlamentar 

do PS entende que qualquer acompanhamento do que é a evolução do setor da 

cultura é necessariamente bem-vindo. Nesse sentido, disse que, inclusivamente, 

existe uma disposição no Orçamento onde fica especificado que deve haver este 

mapeamento permanente. 

 

11. Disse que relativamente à questão que está em causa que é a atribuição CAE a 

todas as pessoas que declarem estar associadas à cultura e à alteração do CIRS, o 

Grupo Parlamentar do PS mantém uma posição idêntica à que na altura defendeu 

em Plenário.  

 

12. A identificação do código de atividade no Registo Nacional das Pessoas Coletivas 

ou código para efeitos de IRS é efetuada pelo próprio contribuinte; já quanto ao 

Código CAE, o atual elenco dos códigos resulta da uniformização a nível europeu e 

qualquer alteração que seja feita neste domínio tem um impacto significativo na 

elaboração de estatísticas, podendo mesmo comprometer a fiabilidade e a 
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comparabilidade destas informações. Concluiu afirmando que não é de repente que 

se pode fazer uma alteração destas.  

 

13. O Senhor Deputado Paulo Rios de Oliveira (PSD) transmitiu que o mapeamento do 

setor não foi feito e que, de facto, é muito difícil ajudar quando não se consegue 

identificar claramente quem são os destinatários, correndo-se com isso o enorme 

risco de se ser imprudente ou altamente injusto ou fazer aquilo que o Governo se 

gaba de fazer e não faz, que é deixar muita gente para trás. Disse que o Grupo 

Parlamentar do PSD se vai abster na votação do projeto de resolução sub judice. 

 

14. A Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias (BE) reportou-se à necessidade de 

estudar as necessárias respostas estruturais para pessoas que perderam grande 

parte dos seus rendimentos. Realçou que a questão do mapeamento é uma 

reivindicação persistente dos trabalhadores da cultura.  

 

15. Salientou que há muitos setores de atividade que não tinham CAE atribuído ou o 

CAE atribuído não era o correto. Logo, quando são anunciados os apoios o que se 

constata é a constatação da defraudação das expectativas das pessoas que 

pensavam poder receber alguma coisa. 

 

16. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) disse que na semana passada tiveram a 

oportunidade de falar sobre este tema e que foi submetido a votação, mas 

infelizmente foram rejeitadas todas as soluções, não seguramente com o voto do 

Grupo Parlamentar do PCP, que votou a favor da resolução dos problemas. 

 

17. No entanto, houve quem chumbasse neste Parlamento a resolução do problema 

que permitiria resolver as dificuldades reais de uma série de pessoas que não 

conseguem aceder aos apoios que estão previstos por parte do Governo. Muitas 

vezes, por informações contraditórias, quando contactam as entidades oficiais para 

perceber o que é que é preciso fazer para poderem ser abrangidos, tendo em 

conta aquilo que ocorreu na atribuição do anterior apoio em que tinham ficado de 

fora, não conseguem novamente ficar incluídas naquilo que é a atribuição dos 

apoios.  
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18. Transmitiu que o Grupo Parlamentar do PCP votará favoravelmente o projeto de 

resolução em análise. 

 

19. Realizada a discussão, cuja gravação áudio se encontra disponível no projeto de 

resolução referido, 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 2 de março de 2021 

 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

 

(Ana Paula Vitorino) 


