
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 

O circo tradicional é uma atividade artística milenar, que sempre foi reconhecida enquanto tal e

que faz parte, como não poderia deixar de ser, do elenco de atividades artísticas.

O Grupo Parlamentar do BE recebeu com perplexidade a informação das respostas facultadas

pelo Ministério da Cultura através da sua linha de apoiocultura.covid19@mc.gov.pt no âmbito da

pandemia Covid-19 que parecem indiciar que o circo tradicional não estaria abrangido pelos

apoios, mas apenas o circo contemporâneo. Na sequência das respostas dos profissionais a

quem foi negado o apoio foram solicitados novos esclarecimentos e o processo continuou em

análise sem qualquer resposta conclusiva.

A lei 4/2008, de 07 de Fevereiro que aprova o regime dos contratos de trabalho e estabelece o

regime de segurança social aplicável aos trabalhadores das artes do espetáculo, assim como a

portaria 156/2017, de 21 de Junho, que estabelece os procedimentos necessários para o

Registo Nacional de Profissionais do Setor das Atividades Artísticas, Culturais e do Espetáculo

(RNPSAACE) incluem expressamente artista de circo e não estabelecem qualquer distinção

entre circo contemporâneo e tradicional.

Essa distinção não só não tem acolhimento legal como constitui uma forma de discriminação

inaceitável dentro dos profissionais do setor artístico, que não tem qualquer paralelo em outros

países da Europa.

Ora, esta perspetiva é inaceitável por excluir um elevado número de profissionais que se

dedicam à atividade, muitos dos quais desde muito jovens e em itinerância, seriamente afetados

neste contexto da pandemia. Urge, por essa razão, clarificar esta situação.

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 da

Ministra da Cultura, as seguintes perguntas:



O Governo tem conhecimento desta situação?1.

Foi dada alguma instrução da tutela no sentido de excluir os profissionais do circo tradicional

dos apoios a atribuir no âmbito da pandemia? Com que fundamento?

2.

Em que prazo estão disponíveis para emitir orientações claras quanto à atribuição de apoios

a todas atividades circenses incluindo do circo tradicional e a rever pedidos de apoio que

tenham sido recusados?

3.

Palácio de São Bento, 5 de maio de 2020

Deputado(a)s

ISABEL PIRES(BE)

JOSÉ MOURA SOEIRO(BE)

ALEXANDRA VIEIRA(BE)

BEATRIZ GOMES DIAS(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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