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O Secretário da Mesa

Assunto: Novos atrasos dos pagamentos referentes ao Apoio Extraordinário Cultura - Linha de
apoio extraordinário aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais da cultura
Destinatário: Ministra da Cultura

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O PCP recebeu mais uma denúncia, desta vez de cerca de 30 pessoas, dando nota de que,
mais uma vez, os pagamentos referentes ao Apoio Extraordinário Cultura - Linha de apoio
extraordinário aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais da cultura – se encontram
atrasados.
Recorde-se que as candidaturas referentes ao mês de abril a este apoio, no valor de um IAS,
fecharam no dia 21 de abril, tendo sido dada indicação pelo GEPAC que o mesmo seria pago na
última semana do mês passado.
Durante o dia de ontem, alguns dos pedidos do mês de abril acabaram por obter deferimento e
ser pagos. No entanto, tal não se verificou para todos os requerentes, havendo muitos que ainda
nada sabe da sua situação.
Chegados ao dia 14 de maio, último dia de candidatura ao apoio referente ao mês de maio, e
não há previsão, por parte do GEPAC, de pagamento do apoio em causa.
De acordo com a denúncia que nos chegou, “muitos artistas, cumprindo os requisitos, continuam
sem ver os seus pedidos de apoio validados para o mês de Março. E que muitos, seguramente
não receberam o mês de Abril e não assinam o presente comunicado. Para o mês de Março
foram realizados mais de 5000 pedidos de apoio e acreditamos que para os meses seguintes
também."
O PCP defende que os apoios têm de chegar a todos os que dele necessitam e que têm de ser
resolvidas com urgência todas as situações pendentes de resposta e pagamento.
Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais devidamente aplicáveis, solicitase a V.ª Ex.ª que possa remeter ao Governo, por intermédio do Ministério da Cultura, as
seguintes questões:
1. Quando vai o Governo proceder ao pagamento de todos os apoios pendentes do mês de
abril?
2. Quantos pedidos referentes ao mês de abril se encontram ainda por transferir para os
requerentes?
3. Quando vai o Governo proceder ao pagamento de todos os apoios referentes ao mês de
maio?
4. Quantos requerimentos de pedido de apoio entraram para cada um dos meses de março,
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abril e maio? Destes,
Quantos foram deferidos?
Quantos foram indeferidos?
Quantos continuam em análise?
Quantos continuam sem resposta?

Palácio de São Bento, 14 de maio de 2021
Deputado(a)s
ANA MESQUITA(PCP)
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