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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Plano de Recuperação e Resiliência compreende uma componente exclusivamente dedicada

à Cultura e com o objetivo de valorizar as artes, o património e a cultura enquanto elementos de

afirmação da identidade, da coesão social e territorial e do aumento da competitividade

económica das regiões e do país através do desenvolvimento de atividades de âmbito cultural e

social de elevado valor económico.

Com um valor global que ascende aos 243 milhões de euros, 150 milhões de euros destinam-se

à valorização, salvaguarda e dinamização do Património Cultural e 93 milhões de euros estão

afetos à Transição Digital das Redes Culturais para a modernização tecnológica e digitalização

de artes, literatura e património.

A 21 de outubro de 2021 foi assinado o contrato de financiamento entre a Estrutura de Missão

Recuperar Portugal (EMRP) e o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural (FSPC), no qual

se prevê a concessão do apoio financeiro, no montante de um montante global de

150.490.000,00€ (cento e cinquenta milhões quatrocentos e noventa mil euros), destinado a

financiar a realização do Investimento RE-C04-i02, designado por “Património Cultural”,

enquadrado na Componente C04 – Cultura do PRR.

Este montante é repartido por três medidas: (I) a Medida C04-i02-m01 – Requalificação e

conservação dos museus, monumentos e palácios públicos com um total de 105.011.750 €

(cento e cinco milhões, onze mil e setecentos e cinquenta euros), (ii) a Medida C04-i02-m02 –

Requalificação dos Teatros Nacionais com um total de 43.483.000 € (quarenta e três milhões,

quatrocentos e oitenta e três mil euros) e (iii) a medida C04-i02-m03 destinada ao programa

Saber Fazer com um investimento de €1.995.250,00 (um milhão novecentos e noventa e cinco

mil duzentos e cinquenta euros).

Relativamente à Medida C04-i02-m01 – Requalificação e conservação dos museus,

monumentos e palácios públicos, foi dado a conhecer que foram celebrados Contratos

Interadministrativos de Colaboração (CIC) com os Municípios de Bragança, Braga, Lamego,

Coimbra, Condeixa-a-Nova, Batalha, Alcobaça, Mafra e Lisboa.

Recentemente, foi noticiado que, no âmbito da Modernização da infraestrutura tecnológica da

rede de equipamentos culturais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o ministério da

cultura assinou contratos com as autarquias de no passado dia 20 de janeiro contratos com



autarquias de Aveiro, Coimbra, Idanha-a-Nova, Ílhavo, Leiria, carregal do sal, Server do Vouga e

Viseu para instalação de equipamentos de projeção digital de cinema e de vídeo em salas da

Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 156.º, alínea e), da Constituição da República

Portuguesa, e nos termos do artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, o Grupo

Parlamentar do PSD vem requerer ao Senhor Ministro da Cultura, por intermédio de Vossa

Excelência, o envio dos seguintes documentos:

1. Os contratos interadministrativos de Colaboração (CIC) celebrados com os Municípios de

Bragança, Braga, Lamego, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Batalha, Alcobaça e Mafra;

2. Os contratos assinados com autarquias de Aveiro, Coimbra, Idanha-a-Nova, Ílhavo, Leiria,

Carregal do Sal, Server do Vouga e Viseu para instalação de equipamentos de projeção digital

de cinema e de vídeo.

Palácio de São Bento, 2 de fevereiro de 2023

Deputado(a)s

ALEXANDRE POÇO(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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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