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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A 18 de maio 2021 – Dia Internacional dos Museus – o Governo, em parceria com a Santa Casa

da Misericórdia de Lisboa, lançou a Lotaria do Património, com o objetivo de responder às

necessidades de intervenção de salvaguarda e investimento no património.

Com um custo de 1 euro, e prémio máximo previsto de 10 mil euros, o Governo esperava com

esta iniciativa, angariar cerca de 5 milhões de euros para o Fundo de Salvaguarda do

Património Cultural.

De referir que assim que foi anunciada a Lotaria do Património, surgiu de imediato um coro de

críticas, provenientes dos mais diversos setores da nossa sociedade, acentuando que se tratava

de uma iniciativa destituída de qualquer bom senso, que atenta à dignidade do Estado, e põe

em causa o equilíbrio que o Governo deve ter na procura de fontes de financiamento sem curar

de saber os efeitos nefastos que a Lotaria provoca, levando os cidadãos mais vulneráveis e

suscetíveis a ter comportamentos aditivos que criam dependência, prejudicando o cidadão.

A então Ministra da Cultura desvalorizou estas críticas e afirmou não existir nada de

extraordinário na adoção de um modelo de financiamento do património cultural baseado no

jogo, porque já é utilizado noutros países europeus, e porque acreditava no discernimento e na

capacidade dos cidadãos para tomar decisões.

No passado dia 2 de julho, foi noticiado que no final do primeiro ano do seu lançamento,

a “raspadinha” do Património rendeu para o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural

(FSPC) seis milhões de euros.

Atendendo ao exposto, os deputados do PSD abaixo-assinados, ao abrigo das disposições

legais e regimentais aplicáveis, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro da Cultura, por

intermédio de Vª Excelência, os seguintes documentos:

Relatório de Gestão do Fundo de Fomento Cultural 2019;1.



Relatório de Gestão do Fundo de Fomento Cultural 2020;2.

Relatório de Gestão do Fundo de Fomento Cultural 2021.3.

Palácio de São Bento, 8 de julho de 2022

Deputado(a)s

PAULO RIOS DE OLIVEIRA(PSD)

LUÍS GOMES(PSD)
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CRISTIANA FERREIRA(PSD)

FIRMINO MARQUES(PSD)

HUGO MARAVILHA(PSD)

JOÃO MARQUES(PSD)

JOÃO MONTENEGRO(PSD)

PEDRO MELO LOPES(PSD)

RUI VILAR(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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