
COMENTÁRIO ÀS LINHAS GERAIS DA PROPOSTA DE DECRETO-LEI DO MODELO DE APOIO ÀS 

ARTES 

 

No passado dia 10, o Senhor Secretário de Estado da Cultura e a Senhora Directora-Geral das 

Artes apresentaram às associações representativas do sector das Artes Performativas (REDE, 

CENA-STE, PLATEIA e PERFORMART) as linhas gerais da proposta de decreto-lei para o novo 

Modelo de Apoio às Artes e, nos dias 11 e 12, fizeram apresentações públicas alargadas a 

todos os agentes do sector ficando aberto um curto período para a sua análise e comentário.  

É importante saudar o diálogo que a tutela tem desenvolvido com os vários agentes do sector 

e o facto da proposta de Novo Modelo ter tido em linha de conta os resultados da auscultação 

do sector. É também de saudar que as novas propostas de regulamentos sejam postas à 

discussão pública antes da sua promulgação. 

O Grupo de Trabalho da PERFORMART reuniu-se, no dia 13, para a análise das linhas gerais de 

proposta de decreto-lei para o novo Modelo de Apoio às Artes e redigiu um texto de 

comentário e posicionamento da Associação face a esta proposta e sem prejuízo das posições 

que os seus associados venham a tomar individualmente.   

 

 

A proposta de decreto-lei do Modelo de Apoio às Artes foi apresentada isoladamente, sem 

estarem, ainda, disponíveis para consulta pública o conjunto dos regulamentos dos programas 

de apoio que a proposta refere e para os quais remete muitas respostas. A primeira proposta 

de Regulamento, relativo ao Programa de Apoio Sustentado, estará disponível no final deste 

mês de julho, altura em que o Grupo de Trabalho voltará a reunir para análise e comentário 

crítico do documento. Na apresentação, nem a Directora Geral das Artes nem o Secretário de 

Estado, referiram os montantes financeiros disponíveis para os Programas de Apoio. Por estes 

dois motivos (o desconhecimento dos regulamentos e dos montantes disponíveis), a análise do 

documento, que se apresenta genérico, não permite fazer uma avaliação conclusiva do 

contexto estratégico, financeiro e legal dos Programas de Apoio às Artes por parte do Estado.  

Para que os Programas de Apoio às Artes respondam positivamente aos grandes desafios que 

o sector das artes performativas enfrenta para a sua manutenção e desenvolvimento, é 

importante que a DGARTES/Secretaria de Estado da Cultura anuncie e garanta um aumento 

significativo e efectivo do financiamento do sector. O valor mínimo de referência para o 

aumento dos apoios sustentados deverá ser o montante disponível em 2010 atualizado com o 

valor da inflação e com o alagamento dos apoios a outras áreas geográficas e a outras áreas 

das artes performativas. 

A proposta do novo Modelo de Apoio contempla a abertura dos programas de apoio às 

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira mas não refere qual o montante do valor de 

financiamento decidido para “acompanhar” esta extensão nem de que forma se articula com 



as linhas de financiamento próprias das Regiões Autónomas para o sector. É importante que a 

DGARTES/Secretaria de Estado da Cultura esclareçam estas duas questões. 

É positiva a intenção plasmada nas linhas gerais do Decreto-lei, em manter os Municípios 

como um parceiro da DGARTES no desenvolvimento do sector das Artes Performativas e não 

como entidades a subsidiar ao abrigo deste Programa de Apoio ao terceiro sector. No entanto, 

alertamos para o facto de um conjunto de Teatros Municipais espalhados pelo país, e 

fundamentais para a descentralização da oferta cultural e para a circulação nacional dos vários 

projectos artísticos, estarem a trabalhar em condições cada vez mais difíceis provocadas por 

uma crescente falta de recursos financeiros, humanos e técnicos. É importante referir que a 

correcção de assimetrias territoriais não pode ser feita apostando numa divisão territorial das 

verbas. O assunto é mais complexo e passa, entre outros, pelo bom, regular e autónomo 

funcionamento dos Teatros Municipais. É importante que a DGARTES/Secretaria de Estado da 

Cultura ou o Ministério da Cultura abordem esta questão de forma clara. 

O Programa de Apoio Sustentado foi apresentado como um programa de investimento no 

terceiro sector (afastando de vez o “fantasma da subsidiodependência”); como o início de um 

novo ciclo no combate à precariedade do trabalho nesta área e defendendo a valorização da 

actividade de criação artística e da sua diversidade em detrimento do modelo (actual) que 

valoriza os aspectos da gestão. Fica a sugestão de valorizar a contratualização, pelas estruturas 

a apoiar, dos profissionais formados nas várias escolas e de várias áreas deste sector. 

Os apoios à Internacionalização aparecem disseminados pelos vários Programas de Apoio mas, 

uma vez que estes não são cumulativos, pedimos que considerem a possibilidade de abrir uma 

linha de financiamento própria para “acudir” às necessidades que advêm de oportunidades de 

internacionalização que surgem, muitas vezes, no momento em que os Planos de Actividades 

estão já contratualizados ou prevejam a possibilidade de as estruturas sustentadas 

concorrerem a programas de apoios a projectos (quando estes comtemplarem a 

internacionalização e no caso de o projecto não ter sido já avaliado no concurso a apoio 

sustentado). O Senhor Secretário de Estado referiu ainda o alargamento do entendimento de “ 

internacionalização” que passará a considerar, também, projectos internacionais 

desenvolvidos pelas estruturas em território nacional. É fundamental que este 

“entendimento” apareça clarificado na legislação que está a ser preparada. 

O Modelo aponta também algumas alterações ao nível das Comissões de Acompanhamento e 

Avaliação. Consideramos importante que, no novo quadro de apoio, os beneficiários tenham 

acesso a toda a avaliação que se vier a efectuar. Entendemos que, por questões de equidade, 

os relatórios de avaliação das Comissões só poderão ser considerados pela DGARTES se todos 

os beneficiários de apoios plurianuais estiverem efectivamente abrangidos pelo 

acompanhamento e avaliação das Comissões (o que, até à data, não tem acontecido). 

Finalmente, a nova formulação da definição das entidades elegíveis parece deixar 

impossibilitada de concorrer apenas uma estrutura que tem beneficiado de apoio sustentado 

continuado - A Oficina. Consideramos que o conteúdo da actividade de A Oficina não diverge 

do conteúdo da actividade de outras entidades apoiadas e que se mantêm elegíveis pelos 

novos critérios apresentados. Assim, A Oficina fica excluída da possibilidade de concorrer por 

uma mera questão de forma jurídica. A PERFORMART defende que se deve procurar 



encontrar, a muito breve trecho, uma solução para esta situação única e sem que essa solução 

passe quer pela “boa vontade” da Tutela, quer pela criação de um regime de excepção.  

A PERFORMART espera que os comentários colocados neste texto sejam entendidos 

positivamente e possam contribuir de uma forma construtiva para um melhoramento da 

proposta de Decreto-lei e para a elaboração dos Regulamentos dos Programas de Apoio. 

  

PERFORMART 

13 de julho de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


