
Obrigada Sra. Presidente,  

 

 

Antes de mais agradecer à Senhora Deputada do PCP a exposição 

desta proposta de Projeto de Resolução. 

 

Deixar algumas notas de consideração mais geral e depois 

concretizar de uma forma mais especifica e concreta sobre o 

objeto deste Projeto que a Senhora Deputada Ana Mesquita nos 

deixou aqui e no fundo fundamentar o porquê de não pudermos 

acompanhar, neste momento e nestes termos o Projeto de 

Resolução do PCP. 

 

No que se refere genericamente à abordagem referente aos 

apoios sociais, entendemos que é impossível separar este debate 

daquele que já fizemos e que é de aplicação geral e extraordinária 

como resposta a uma situação concreta mas igualmente 

extraordinária.  

 

Ou dito de outro modo, sabemos que para este ano de 2021 foi 

criada uma nova prestação social a que chamamos “Apoio 

Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores” que foi 

aprovado nesta Assembleia e que tinha efetivamente o objetivo 



de responder a um dos considerados que V.EXs colocam no 

preâmbulo do PJR que é de facto chegar a todas as pessoas.  

 

E o Apoio Extraordinário ao Rendimento, abrange os 

trabalhadores independentes (todos os trabalhadores 

independentes), os gerentes das micro e pequenas empresas, os 

desempregados sem subsídio de desemprego e os trabalhadores 

informais sem acesso a qualquer instrumento de apoio. 

 

Recordo também, ainda que esta foi a primeira vez que os 

trabalhadores informais foram abrangidos por uma medida de 

proteção social e que Portugal foi dos poucos países da União 

Europeia a responder positivamente a esta situação que a nosso 

ver é da mais elementar justiça e uma resposta humanista para 

com estas pessoas.  

 

O Governo unificou os apoios e concentrou as várias situações de 

desproteção mas tendo em conta a definição de critérios de 

acesso distintos que tornam o apoio diferente em função de cada 

situação, também ela diferente o que permite uma maior 

equidade e proporcionalidade na resposta social.  

 

E por isso, foi possível criar o apoio para trabalhadores informais 

sem descontos para a segurança social, desde que estes a partir 



da altura do apoio passassem a fazer parte do sistema de 

segurança social.  

 

Eu não posso de deixar de dizer que percebemos o quanto é 

importante termos um sistema de segurança social público e 

ainda no dia 8 de Maio foi o dia da Segurança Social, onde 

assinalamos a importância deste sistema de proteção social e de 

cidadania digna, tão importante sempre e ainda mais durante os 

dois últimos anos.  

 

E portanto, não é indiferente termos um sistema de segurança 

social público e de natureza redistributiva e todo o sistema existe 

e é viável por ser construído nesta base.  

 

E portanto, olhando ainda para um panorama geral do que foi a 

resposta do governo à pandemia, eu diria que temos de o fazer de 

forma geral e com as várias tutelas envolvidas, sobretudo a do 

Trabalho e Segurança Social, a da Economia e sim da Cultura para 

responder alo flagelo social e económico que foi acentuado pela 

pandemia.  

 

Recordo também, que o PCP contribuiu de forma ativa para a 

criação deste apoio e inclusive aprovamos a proposta do pcp na 

proposta inicial do PS o alargamento deste apoio aos 



trabalhadores estagiários ao abrigo dos estágios profissionais que 

cessassem.  

 

E mais, a resposta social dada por este novo apoio para aqueles 

trabalhadores independentes, mas também do serviço 

doméstico, os sócios gerentes cujas atividades se encontrem 

sujeitas ao dever legal de encerramento devido à pandemia, o 

apoio era concedido sem verificação da condição de recursos.  

 

E além deste regime geral, criado para todos e qualquer 

trabalhador, foi ainda criado um apoio extraordinário especifico 

para os profissionais da cultura, sob a forma de subsidio, no valor 

de 1 indexante de apoios sociais, sendo que este apoio é 

cumulativo com outros apoios da Segurança Social.  

 

E é aqui que eu vou entrar na matéria mais especifica desta 

Proposta de Resolução e que tem a ver com os CAE  e com o CIRS.  

 

Só para clarificar, para aceder a este apoio cumulativo com 

qualquer outro apoio mas restrito para os profissionais da cultura, 

é necessário ter o CAE  ou de IRS da cultura. Mas não impede que 

se tenha mais do que 1 CAE, desde que o CAE principal seja o da 

cultura e entendemos que o espirito da norma fosse proteger que 

este subsidio extraordinário que pode cumular com outros apoios 



chegasse efetivamente aos trabalhadores da cultura porque 

sabemos que todos os setores foram muito fustigados mas que 

este foi arrasadoramente fustigado e portanto havia que criar 

uma medida que reforçasse esse apoio e foi de facto criada com 

esta natureza.  

 

Podia agora referenciar todos os apoios específicos de resposta à 

crise pandémica e de emergência como no PEES, ou no Apoiar 

Cultura ou no Garantir Cultura, como será no PRR tudo com vista 

a mitigar os efeitos da crise que provocou consecutivos períodos 

de suspensão e paralisação do setor.  

 

Todas e todos concordamos neste ponto mas era importante 

clarificar que além da crise pandémica há um conjunto de 

dificuldades estruturais que precisam de uma resposta 

estruturada.  

 

E reconhecemos Senhora Deputada muitas das questões 

levantadas no vosso Projeto de Resolução mas a especificidade 

das questões muitas de âmbito cuja competência esta Comissão e 

até da tutela não são especificas e depois por o PJR não ter 

efetivamente em conta que a questão dos CAE – a classificação 

portuguesa das atividades económicas – que efetivamente 

permite de entre as várias que uma pessoa pode ter determinar 



qual a principal e que é de facto criada e alterada a nível nacional 

tendo por base o regulamento da comunidade europeia que 

estabelece a nomenclatura estatística das atividades económicas 

a ser utilizada na União para assegurar, nomeadamente, que os 

dados recolhidos são comparáveis e que responde por sua vez aos 

termos de compatibilidade internacional das estatísticas 

económicas diretamente relacionadas com a CITA das Nações 

Unidas.  

 

Por outro lado, neste momento, entendemos que estamos num 

outro momento em que exatamente que por se reconhecer que 

há trabalhadores que tiveram dificuldade a aceder a este apoio 

complementar mas não do regime geral, que não se resolvem as 

questões com adesivos ou pensos rápidos que é preciso estancar 

a ferida, ou seja, é preciso um trabalho estruturado e a longo 

prazo e por isso estando neste momento o Estatuto do 

Profissional da Cultura em consulta pública que efetivamente nos 

trás um conjunto de alterações do ponto de vista contributivo e 

até da forma como pode ser mais favorável para os TI da Cultura 

terem o CAE da Cultura do ponto de vista fiscal, e que para tal 

queremos os contributos do PCP para encontrar a melhor 

resposta e a melhor solução conjunta para um setor que merece 

efetivamente esta resposta que a nosso ver responde de uma 

forma mais transparente e criteriosa e por isso, nestes termos e 



neste momento, não podemos acompanhar este Projeto de 

Resolução, por todos as razões que apontei nesta intervenção.  

 
 
 
 


