
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Drag Taste, fundada por Pedro Pico, destacou-se durante o período pandémico por manter

atividade diária através dos meios online. De acordo com a revista Time Out, a Drag Taste, além

de freelancers, tinha 18 drags contratados a tempo inteiro. Posteriormente a Drag Taste

prosseguiu com a sua atividade com espetáculos de grande envergadura.

Como se descreve no Cartaz Cultural de Lisboa, a Drag Taste oferecia espetáculos "onde a

comida encontra a Broadway", contando com "dezenas de artistas em palco, entre eles:

acrobatas aéreos, banda ao vivo, cantores, bailarinos, drag queens, atores, comediantes e muito

mais".

Entretanto o que parecia ser um fenómeno de sucesso revelou-se um pesadelo para os

trabalhadores da cultura, segundo relatos que vieram a público. Além de situações de

desrespeito pelos seus direitos laborais e de insultos, vários artistas se queixam de pagamentos

que nunca foram feitos e houve inclusive quem tivesse de chamar a polícia para reaver os seus

materiais de trabalho.

A Drag Taste acabou por fechar, há dois meses, e o empresário Pedro Pico está incontactável.

Os trabalhadores da cultura, parte dos quais acumulam a precariedade laboral com outros

fatores de vulnerabilidade social, precisam de ser apoiados.

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 do

Ministro da Cultura, as seguintes perguntas:

Tem o Ministério da Cultura conhecimento desta situação?1.

A Drag Taste recebeu apoios públicos? Em caso afirmativo, que contas prestou sobre o

pagamento aos trabalhadores?

2.

De que modo irá o Ministério da Cultura intervir para apoiar estes trabalhadores da cultura?3.



Palácio de São Bento, 10 de novembro de 2022

Deputado(a)s

JOANA MORTÁGUA(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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