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Projeto de Resolução n.º 1302/XIV/2.ª

Criação de uma Linha de Apoio para os promotores de espetáculos, festivais e 

espetáculos de natureza análoga

Exposição de motivos

No dia 5 de abril foi publicado o Decreto-Lei n.º 26-A/2021, que alterada as medidas 

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

cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados. 

Em concreto, aquele decreto-lei procedeu à quinta alteração do Decreto-Lei n.º 10-

I/2020, de 26 de março, e veio aditar um artigo 5.º-C, que no seu n.º 1, prevê que “o 

reagendamento de espetáculos, festivais e espetáculos de natureza análoga 

inicialmente agendados para o ano de 2020 e que ocorram apenas em 2022, dá lugar à 

restituição do preço do bilhete de ingresso ao respetivo portador” nos termos do 

disposto nos restantes números do artigo.

Ao prever esta obrigação, o Governo, porventura, ter-se-á esquecido das dificuldades 

que pelas quais atravessam os promotores que já viram os seus espetáculos ou 

festivais adiados de 2020 para 2021 e que, por razões relacionadas com as medidas de 

combate à pandemia, terão de adiar esses mesmos eventos para 2022.

Com efeito, muitos destes promotores enfrentam sérias dificuldades de tesouraria. 

Além da manutenção dos postos de trabalho que têm tentado assegurar, em alguns 

casos tiveram de pagar elevados valores a artistas – muitos deles internacionais – a 

título de sinal, para garantir a sua presença nos seus espetáculos de 2021.

Ora, ao adiar estes espetáculos, festivais ou eventos de natureza análoga para 2022, os 

promotores enfrentam um duplo impacto de tesouraria: terão de proceder à 

restituição do preço do bilhete de ingresso ao respetivo protetor (caso o seja 

solicitado) e, ao mesmo tempo, veem-se confrontados com as respostas de vários 
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artistas que, assumindo que o espetáculo concretizará em 2022, consideram que o 

valor já pago deverá ficar na sua posse como sinal para essa altura. 

Neste sentido, importa criar uma Linha de Apoio para os promotores de espetáculos, 

festivais e espetáculos de natureza análoga, que se traduza em empréstimos bancários 

de curto e médio prazo, exclusivamente para o financiamento das necessidades de 

tesouraria para o reembolso dos valores recebidos os promotores de espetáculos, 

festivais e espetáculos de natureza análoga, imposto pelo artigo 5.º-C do Decreto-Lei 

n.º 10-I/2020, de 26 de março.

Refira-se que esta solução já foi adotada – e bem – para as agências de viagens e 

operadores turísticos que tenham de proceder ao reembolso dos valores recebidos 

para viagens organizadas que não foram efetuadas ou foram canceladas por facto 

imputável à pandemia da COVID-19.

Pelo exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais 

aplicáveis, os Deputados do CDS-PP abaixo assinados apresentam o seguinte Projeto 

de Resolução:

Nos termos da alínea b) do Artigo 156º da Constituição e da alínea b) do nº 1 do 

artigo 4º do Regimento, a Assembleia da República recomenda ao Governo que

proceda à criação de Linha de Apoio para os promotores de espetáculos, festivais e 

espetáculos de natureza análoga, que se traduza em empréstimos bancários de curto 

e médio prazo, exclusivamente para o financiamento das necessidades de tesouraria 

para o reembolso dos valores recebidos os promotores de espetáculos, festivais e 

espetáculos de natureza análoga, imposto pelo artigo 5.º-C  do Decreto-Lei n.º 10-

I/2020, de 26 de março.

Palácio de São Bento, 22 de abril de 2021

Os Deputados,

Telmo Correia

Ana Rita Bessa

Cecília Meireles

João Pinho de Almeida
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Pedro Morais Soares


