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Assunto: Pergunta n.º 1067/XV/1.ª, de 22 de janeiro de 2023 (PSD) 

Encarrega-me o Senhor Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, na sequência da 

Pergunta n.º 1067/XV/1.ª, de 22 de janeiro de 2023, apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do Partido Social Democrata e que versa sobre a exclusão do Teatro de 

Animação de Setúbal do Programa de Apoio Sustentado às Artes, de prestar os 

seguintes esclarecimentos: 

 

Dois dos objetivos principais do Programa de Apoio Sustentado, são a promoção da 

sustentabilidade, consolidando as entidades que anteriormente já eram apoiadas, 

garantindo uma continuidade no trabalho artístico e por outro lado, permitir a 

renovação com a entrada de novas entidades no sistema de apoio sustentado 

plurianual. Estes dois objetivos foram cumpridos, tendo em conta que 151 entidades 

agora apoiadas, já tinham apoio, e há 61 entidades que não eram apoiadas no ciclo 

anterior. 

 

Estes concursos de Apoio Sustentado às Artes correspondem a uma estabilização do 

setor em moldes nunca observados, o que confere maior previsibilidade ao trabalho, 

permitindo planear as atividades num horizonte mais amplo, e se traduz na criação 

de mais emprego e com melhores condições. Estamos perante um expressivo 

investimento do Estado no setor das Artes, que constitui uma oportunidade, mas que 

ao mesmo tempo representa uma responsabilidade acrescida. Dotar as estruturas de 

melhores condições e meios para criar e programar repercutir-se-á no 

enriquecimento da oferta cultural em todo o território, por essa via favorecendo a 

formação de novos públicos e a democratização do acesso à Cultura, prioridades 

deste Governo. 
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As entidades apoiadas, que já começaram a receber os montantes a que se 

candidataram, estão a contratar mais pessoas para os seus projetos. Sublinha-se que 

nunca um concurso da DGARTES tinha tido uma dotação tão elevada, num montante 

global de 148 milhões de euros para o quadriénio de 2023-26, o que representa mais 

do que a duplicação dos valores atribuídos no período anterior (69 milhões em 2019-

22). Há desta vez mais entidades apoiadas (212, em vez de 186) e o valor médio dos 

apoios atribuídos cresceu muito: cada entidade receberá em média € 197.925, 

quando antes recebia € 118.141. Há não só mais entidades apoiadas, mas cada uma 

delas conta com um apoio muito mais robusto. 

 

Na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da 

República, no passado dia 11/01/2023, na audição do ponto autónomo sobre "os 

concursos de apoio sustentado às artes 2023/2026", o Senhor Ministro da Cultura 

transmitiu os motivos que estiveram subjacentes à tomada de decisão de reforço da 

modalidade quadrienal, bem como das razões de não haver um reforço de 

financiamento após os resultados dos concursos. 

 

Relativamente ao caso concreto do Teatro de Animação de Setúbal, sempre se dirá 

que nem todas as entidades podem ser apoiadas em resultado de um concurso 

público. Pese embora a especificidade que perpassa todas as fases dos concursos de 

apoio às artes, existe sempre um ambiente concorrencial entre as entidades 

candidatas que se apresentam na mesma área artística.  

 

É, assim, ponto assente que o princípio da comparabilidade das propostas (integrado 

no princípio geral da concorrência nos concursos públicos) é aplicável no modelo de 

apoio às artes. 

 

Por último é de assinalar que o Estado, através da DGARTES apoia um número 

considerável de entidades e projetos artísticos de qualidade e que desenvolvem 

serviço público cultural no distrito de Setúbal. 

 

Na verdade, são apoiadas 12 entidades de apoio sustentado às artes (10 com apoio 

quadrienal e 2 com apoio bienal), o que é bastante significativo para a oferta anual 

de atividades artísticas, bem como para outras dimensões que este tipo de 

financiamento suporta como o trabalho de mediação cultural junto das comunidades. 

 

A este importante apoio estruturante e continuado soma-se o apoio a 9 projetos 

artísticos nos domínios da criação e da programação. 
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Acresce, ainda, o apoio à programação regular dos 3 equipamentos do distrito que 

integram a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, instrumento recente que veio 

valorizar e incrementar espaços, agentes e dinâmicas numa lógica alargada, 

transversal e integrada, além de contribuir para a descentralização territorial 

 

É, assim, notório que o sistema de apoio às artes contribui inegavelmente para a 

promoção da oferta cultural e da sua fruição pelos públicos do distrito de Setúbal, 

sendo este um dos territórios com mais entidades e projetos de excelência em termos 

de serviço público cultural. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Chefe do Gabinete, 

 

 

 

Vasco Casimiro 
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