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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

m resposta à pandemia da Covid-19, o Governo anunciou um programa específico para garantir

que as unidades orgânicas do Estado bem como as estruturas independentes financiadas pela

Direção-Geral das Artes mantinham os compromissos assumidos com “companhias, técnicos e

artistas”. Indicou especificamente que a atividade prevista nos “contratos dos programas de

apoio às artes, e até ao próximo dia 13 de abril, pode ser suspensa a implementação de

atividades e projetos artísticos acordados nos contratos em vigor, em qualquer tipologia ou

modalidade de apoio”. Ou seja, garantiu o direito ao financiamento mesmo nas situações onde

“manifesta e comprovadamente” não seja possível reprogramar os eventos cancelados

posteriormente a 13 de abril.

Antes ainda do Ministério da Cultura avançar com estas medidas, instituições do Estado ou

mesmo instituições públicas municipais, como o Teatro Nacional Dona Maria II ou Teatro Rivoli,

anunciaram que iriam garantir os compromissos com todos os trabalhadores de eventos

cancelados. Esta é, na opinião do Bloco de Esquerda, a solução certa por parte de entidades

públicas em situações de crise como esta: o que está orçamentado deve ser integralmente

cumprido. No entanto, as estruturas independentes não terão indicações claras da Direção-

Geral das Artes sobre os pagamentos a realizar aos trabalhadores das iniciativas programadas.

Sendo claro que o financiamento da DGArtes não corresponde ao orçamento total das

estruturas que, devido à situação, perdem, por exemplo, receitas de bilheteira, também não se

afigura sustentável que as transferências da DGArtes não resultem nas remunerações mesmo

que parciais dos técnicos e artistas com que estavam estabelecidos compromissos.

Acrescentamos ainda a preocupação sobre o calendário definido. Uma vez que a probabilidade

de a crise pandémica exigir medidas de distanciamento social além de 14 de abril é alta, seria

necessário desde já assumir a extensão destas medidas além do prazo previsto, evitando o

reagendamento sucessivo da programação prevista por parte de diversas entidades, uma

situação que resulta no adiamento sucessivo do pagamento aos trabalhadores, ou seja, no

cancelamento não oficial das iniciativas.



Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através da

Ministra da Cultura, as seguintes perguntas:

1. Vai a Direção-Geral das Artes dar indicações específicas para, de acordo com o plano

anunciado pelo governo, garantir a remuneração dos trabalhadores com iniciativas programadas

pelas estruturas com apoios contratualizados?

2. Vai o governo garantir a extensão das medidas extraordinárias de apoio além da data

indicada de 14 de abril?

Palácio de São Bento, 23 de março de 2020

Deputado(a)s

ALEXANDRA VIEIRA(BE)

BEATRIZ GOMES DIAS(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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