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Carxs artistas e amigxs,  

 

Para a utilidade de todxs, seguem alguns links informativos para artes e cultura que nos 

foram partilhados e que partilhamos agora convosco, na possibilidade de vos servir. 

 

http://www.cm-lisboa.pt/polo-cultural-gaivotas-boavista/loja-lisboa-cultura 

https://www.lisboa.pt/covid-19/a-cidade/cultura 

 

 

Links informativos e apoios extraordinários: 

  

Ministério da Cultura 

https://www.culturacovid19.gov.pt/ 

  

Estamos ON - medidas extraordinárias para a cultura 

https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-excecionais/#medidas-extraordinaras-de-

apoio-as-artes 

http://www.precarios.net/faq-covid-19-recibos-verdes-direito-ao-apoio-reducao-

actividade-aceder/?fbclid=IwAR1H-

SSkUKA_HrUCB3BE2lZN0Hu75pPgY300lT6fOU05caFNHnfV6SIDFRc  
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Apoios extraordinários para artistas de Lisboa 

  

https://www.publico.pt/2020/03/25/culturaipsilon/noticia/camara-lisboa-cria-linha-

apoiar-artistas-situacao-critica-1909403 

  

https://www.gofundme.com/f/fundo-de-apoio-para-artistas-de-

lisboa?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-

sheet&fbclid=IwAR1HwBgigcmtLwGoxdbV481GcL-

3Smr90ShvG7Apypq4PSd6YYdxmxF2sAk 

 

 

Fundação Calouste Gulbenkian 

https://gulbenkian.pt/fundo-de-emergencia-covid-19/ 

 

Cultura 

11. No que diz respeito ao setor cultural e artístico, apoio de emergência a artistas ou 

entidades de produção artística que viram os seus projetos cancelados, nas áreas em que 

a Fundação habitualmente atribui apoios, sob a forma de uma reposição parcial dos 

rendimentos perdidos, contribuindo para fazer face a despesas de subsistência. 

12. Manutenção e flexibilização dos apoios à criação já concedidos ou em processo de 

aprovação, permitindo a sua redefinição e recalendarização, de modo a garantir a 

permanência das estruturas de produção afetadas. 

 

Fundação GDA 

 

https://www.gda.pt/pt/gda/noticias/arquivo/gda-alerta-governo-para-dificuldades-de-

artistas-com-espetac 

  

Inquérito lançado sobre cancelamento de espetáculos: 

https://www.gda.pt/pt/gda/noticias/arquivo/gda-promove-inquerito-sobre-o-

cancelamento-de-espetaculos 
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Normas SS e modo de preenchimento formulário: 

  

• Declaração de honra por parte do trabalhador independente; 

• Para quem tiver contabilidade organizada, a declaração de honra pode ser emitida 

pelo contabilista; 

• Os apoios só serão disponibilizados (numa 1ªa instância) para quem não tiver 

acumulados outros apoios da SS, como subs. de desemprego, reforma....  

• Em princípio, segundo as portarias até à data publicadas, para quem nos últimos 

12 meses tiver 3 contribuições pagas e sucessivas à SS; 

  

Passos para fazer o pedido ao apoio extraordinário devido ao surto do COVID-19. 

1. Entrar no site da Segurança Social Direta 

2. Escolher "Perfil" 

3. Escolher " Contatos com a Segurança Social" 

4. Escolher "Formulário de Contato" 

5. No Tema e Subtema Escolher " Trabalhadores Independentes" 

6. No Motivo escolher "Informação Geral" 

7. Na parte do texto, escrever o seguinte: 

Eu, (nome da pessoa), declaro sob o compromisso de honra que estou abrangida 

exclusivamente pelo regime de Trabalhador(a) Independente e que estou em situação 

comprovada de paragem total da minha atividade como Formador(a)/ Actriz, em 

consequência do surto COVID-19, pelo que solicito o apoio financeiro extraordinário. 

8. Escolher "Enviar" 

  

Formulário 

http://www.seg-

social.pt/documents/10152/16722120/Medidas+Excecionais+no+âmbito+da+Crise+COVI

D-final.pdf/fe186ada-5a4b-4421-93f2-

43e8d0dc6d08?fbclid=IwAR26E8Kmwi_c3aoHT3KSeEUzzGC57-

qNiandEDpYJufIoDYdSTz3hNDrLlk 

  

 

 

Forte abraço e até já,  

A Equipa Teatro Praga/ Rua das Gaivotas 6 


