
Posição da PERFORMART face à proposta de Regulamento de Apoio às Artes 

No passado dia 18 de agosto, foram publicados os despachos que submetem a consulta 

pública os regimes de constituição, funcionamento e competências das Comissões de 

Apreciação e de Avaliação e a proposta de Regulamento de Apoio às Artes. 

Assim, o Grupo de Trabalho da PERFORMART sobre o Novo Modelo de Apoio às Artes voltou a 

reunir-se para analisar e discutir os documentos e elaborou um conjunto de comentários, 

apreciações, sugestões e questões: 

1 – A proposta de Regulamento remete para os Avisos de Abertura dos Concursos as respostas 

a várias das questões colocadas anteriormente (em julho último através do Balcão das Artes), 

nomeadamente sobre os montantes disponíveis para os Programas de Apoio (não dando, 

sequer, indicação de uma percentagem mínima do orçamento para a Cultura a aplicar nos 

Programas de Apoio, nem do sistema de patamares); sobre as questões relativas ao processo 

de alargamento dos Programas às Regiões Autónomas, entre outras. Para os Avisos de 

Abertura ficam remetidas decisões e a introdução de novas variáveis que podem alterar as 

condições concursais enão nos permitem uma análise conclusiva do Regulamento. 

2 – Comissões de Apreciação e Avaliação 

a) No articulado apresentado, surgem-nos dúvidas sobre o número de elementos que 

constituirão as Comissões de Apreciação. Se as Comissões podem ser “compostas por um 

mínimo de 2 e um máximo a 8 membros efectivos (…)”, “(…)considerando a complexidade das 

candidaturas a apreciar e o número de candidaturas expectável” e apenas ser obrigatória a 

constituição de Comissões de Apreciação para o Concurso a Apoios Sustentados (complexos, 

logo com Comissões de Apreciação mais alargadas), para que casos está previsto a constituição 

das Comissões de Apreciação mais pequenas? 

b) O prazo máximo de 60 dias úteis previsto para apreciação das Candidaturas pelas Comissões 

de Apreciação é excessivo e sugerimos a sua redução para um máximo de 30 dias úteis. Mais, 

havendo ainda um período para o “ajustamento” do Plano de Actividades do beneficiário 

quando o montante obtido é inferior ao solicitado, o processo tornar-se-á ainda mais moroso. 

Esta proposta de Regulamento não vem promover a anunciada celeridade do processo 

concursal. O “ajustamento” do Plano de Actividades submetido a concurso pode, ainda, 

desvirtuar os projectos e submete-os a um segundo momento de escrutínio. Talvez a 

introdução de patamares fixos fosse uma solução a considerar. 

c) Deve ficar salvaguardado o acesso e o direito de resposta dos beneficiários de Apoio a toda 

a Avaliação que vier ser efectuada. 

d) Por uma questão de equidade e justeza, nenhuma Avaliação pode ser considerada para 

efeito de Apreciação de Candidatura se não tiver havido uma Avaliação de todos os 

benificiários de Apoios.  

e) No articulado disponibilizado para consulta pública, não é fornecida nenhuma indicação de 

como a DGARTES constituirá as Comissões de Apreciação caso a “Bolsa de consultores e 

especialistas” se venha a mostrar insuficiente para responder às necessidades dos Concursos. 



3 – Regulamento: 

a) Na alínea d) do Artigo 4º do CAPÍTULO I, sobre internacionalização, sugerimos que fique 

claro que os projectos internacionais desenvolvidos em território nacional sejam considerados 

(como foi publicamente anunciado pelo Senhor Secretário de Estado da Cultura nas 

apresentações públicas da proposta do Novo Decreto-lei). 

b) Relativamente ao Artigo 6º Critérios de Apreciação da Secção I do CAPÍTULO II, pedimos a 

revisão dos seguintes pontos:  

 1-c) sugerimos a valorização do critério “Entidade e Equipa” pois um Programa de 

Apoio Sustentado, o historial do candidato deve ser valorizado (e a proposta refere uma 

redução da valorização de 30% para 10%). Este é um aspecto fundamental na medida em que 

a valorização dos percursos e sustentabilidade das entidades constitui o propósito da 

existência desta linha de apoio que “tem como objectivo, nomeadamente, a consolidação e 

estabilidade da atividade profissional regular”, conforme o nº1 do Artigo 5º da Secção I do 

CAPÍTULO II. 

 2- neste momento, e apesar dos esforços da DGARTES, há ainda beneficiários que não 

foram avaliados. Assim, nenhuma Avaliação poderá ser considerada no próximo ciclo concursal 

e o nº 2 (Critérios de Apreciação) do Artigo 6º da Secção I do CAPÍTULO II deverá ser revisto ou, 

melhor, retirado para o próximo ciclo concursal. 

 3 – Para ser elegível, as candidaturas têm que obter um mínimo de 60% (o que 

consideramos exagerado e deveria ser reduzido) da pontuação máxima dos critérios de 

avaliação e não da pontuação máxima possível em cada um dos critérios de apreciação. 

Segundo a redacção da proposta, uma candidatura com 80% ficaria excluída se tivesse um 

critério pontuado com um valor inferior a 12, por exemplo, o que nos parece muito injusto. 

Isso também impediria a candidatura de ser majorada com os pontos previstos nas alíneas do 

nº 4. Também a pontuação de cada critério de 0 a 20 nos parece bastante difícil de executar 

com o justiça tendo em conta o número elevado de candidaturas a analisar num curto (espera-

se) espaço de tempo. 

 4 – este ponto volta a introduzir os factores de majoração (aqui denominados de 

“valorização”) e com bastante peso para o ranking final. Entendemos que o trabalho com as 

autarquias e outras entidades públicas e privadas deve ser tido em conta nos vários critérios 

de apreciação do ponto 3 e devem ser analisados pelas características singulares de cada 

candidatura. 

c) O nº 4 do Artigo 19º impossibilita que os beneficiários incluam a parte das despesas de uma 

co-produção, com outro beneficiário de apoio, na sua candidatura. Esta disposição cria 

desequilíbrios grandes entre candidatos (nomeadamente nas percentagens de dependência da 

DGARTES) e funciona como um desincentivo ao trabalho salutar e enriquecedor entre 

beneficiários de apoio. A DGARTES deve potenciar o trabalho em rede, não o contrário. 

d) A proposta de Regulamento não obriga a que as candidaturas ao(s) concurso(s) do 

Programa de Apoio a Projectos sejam avaliadas por uma Comissão de Apreciação. A bem da 

transparência, defendemos a nomeação de Comissões de Apreciação para estes Concursos.  



f) A proposta de Regulamento é ainda muito vaga sobre os programas de Apoio em Parceria. 

Sugerimos uma melhor clarificação deste Programa até por que poderá ser fundamental para a 

anunciada descentralização. Mais, uma melhor clarificação/redefinição deste apoio e sob um 

regime de concurso, poderia permitiria incluí-lo no reduzido quadro de apoios ao qual as 

entidades podem concorrer e aumentar, assim, as possibilidades de escolha do melhor 

programa de apoio para as entidades. 

g) O Artigo 12º, Secção III, CAPÍTULO II parece-nos incluído na Secção errada. Em todo o caso, a 

proposta de Regulamento impede a cumulação de apoios “salvo disposição em contrário no 

aviso de abertura” mas não clarifica se os beneficiários de Apoio Sustentado se poderão 

candidatar a outros programas de apoio para o desenvolvimento de actividades que não 

tenham sido submetidas a concurso ou para acudir a situações imprevistas como, por 

exemplo, uma oportunidade de internacionalização que surge fora do prazo concursal.  

h) As figuras de “Concurso limitado” (Artigo 14º) e “Protocolo” (Artigo 16º) não obrigam à 

nomeação de Comissões de Apreciação o que vem obstruir o novo paradigma de transparência 

defendido pelo Senhor Secretário de Estado nas apresentações públicas da proposta de 

Decreto-lei (abril último). 

i) O Artigo 23º do Capítulo IV não refere os montantes de apoio disponíveis. Sugerimos a 

inclusão da percentagem mínima do orçamento da Cultura a investir nos vários programas de 

apoio e apresentação dos patamares do Programa de Apoio Sustentado. 

j) Na alínea e) do nº 1, Artigo 24ª, CAPÍTULO V, deveria ser explicitado o que é entendido como 

“instalações”. Pelo tipo de documentação solicitada, parece referir-se, apenas, a espaços de 

apresentação pública (e, neste caso, pode ser a cópia do pedido de vistoria como o documento 

válido da vistoria anterior). Aqui, é também importante ter em conta que os beneficiários que 

têm espaço próprio de apresentação têm, também, um volume de encargos 

incomparavelmente superior aos beneficiários que têm apenas um escritório ou um espaço de 

ensaio. A responsabilidade de gestão regular de um espaço próprio de apresentação acarreta 

uma série de obrigações previstas na legislação com entidades terceiras e com medidas de 

autoproteção e licenciamento.   

k) No CAPÍTULO VI, relativo a penalizações por incumprimento do protocolo por parte do 

beneficiário, algumas penalizações parecem excessivas (por exemplo, a não inclusão do 

logótipo quando muitas vezes esta não depende da entidade beneficiária). Por outro lado, 

defendemos que o Regulamento inclua, também, as situações de incumprimento do protocolo 

por parte da DGARTES e as respectivas sanções a aplicar. 

4 – A proposta de Regulamento devia prever a possibilidade (quase inevitabilidade) de 

alteração do Plano de Actividades (devidamente justificada e sem desvirtuar o Plano 

contratualizado) para os beneficiários de Apoio Sustentado. 

5 – Mais uma vez, a PERFORMART reconhece que a DGARTES e o Secretário de Estado da 

Cultura têm desenvolvido um trabalho importante no entendimento destes Programas de 

Apoio como uma forma de investimento na consolidação e desenvolvimento do terceiro 

sector e na eleição dos municípios como parceiros e não como entidades a subsidiar ao abrigo 



destes Programas de Apoio. Verificámos com agrado que, para o primeiro concurso a Apoios 

Sustentados desta Direção, ficou ultrapassada a questão da não elegibilidade de A Oficina (e 

entidades similares). No entanto, sugerimos que, depois deste “momento transitório”, 

comecem a ser construídas soluções justas que impeçam que, num futuro próximo, os 

municípios (sob a forma de cooperativas, associações ou outras) possam candidatar os seus 

projectos a estes Programas de Apoio ao terceiro sector. O Programa de Apoio em Parceria, 

mais trabalhado, poderá constituir uma das soluções viáveis nesta fase de transição e 

resolução destes casos específicos. À luz deste Regulamento, a descentralização ou 

“territorialização” das artes parece recair, apenas, nos projectos das entidades e a estratégia 

de co-responsabilização das autarquias neste processo anunciada pela DGARTES/SEC não foi, 

ainda, apresentada.  

A PERFORMART espera, com os comentários, sugestões e questões acima elencados, 

contribuir positivamente para a construção de um Regulamento mais adequado e mais justo. 

A posição da PERFORMART não invalida a tomada de posições individuais por parte dos seus 

associados. 

PERFORMART, 11 de Setembro de 2017 


