
Impacto da pandemia COVID_19 

nos membros da Academia Portuguesa de Cinema


 e no sector audiovisual

	 Com o objectivo de averiguar de que forma o estado de emergência nacional 

tem afectado a actividade profissional dos mais de 700 profissionais que fazem 

parte da nossa associação, dando também oportunidade de que exponham as 

suas necessidades e demandas, a Academia Portuguesa de Cinema levou a cabo 

o inquérito “IMPACTO DA PANDEMIA COVID_19 NOS MEMBROS DA ACADEMIA 

PORTUGUESA DE CINEMA E NO SECTOR AUDIOVISUAL.



Resumo / Considerações
A paragem da actividade afectou os membros da Academia nas áreas:
- Rodagem: 60,7 %,
- Desenvolvimento: 41,3%
- Exibição: 16,3%
- Estreias: 26%
- Festivais: 13,8 %
- Pós-Produção: 12,8 % 

As rodagens afectadas foram principalmente nas áreas:
- Séries TV: 39,4%  
- Longa-metragem: 35,4% 
- Curta-metragens: 27,6% 
- Publicidade: 18,9% 
- Programas de TV: 16,5% 

Estas rodagens terão sido:
- Adiadas: 69,2%
- Canceladas: 18,2% 
- Realizadas em versão online: 3,5%

Os profissionais inquiridos da Academia estão a:
- Recibos Verdes: 65,2% 
- Contrato: 18,2% 
- Outras Situações: 16,6%

Viram a sua remuneração suspensa:
- Em mais de 50%: 54% (sendo que destes, 5,1% sem qualquer remuneração)
- Entre 30 e 50%: 8,6% 
- Entre 15 e 30%: 8,6%

Dos profissionais inquiridos, 32,6% estão a desenvolver projectos online.

Depois do fim do Estado de Emergência Nacional:
- Esperam voltar à actividade: 57,6% 
- Talvez: 28,3%  
- Já não voltam: 3%

As medidas sugeridas são diversificadas mas, tratando-se na sua maioria de 
profissionais a recibo verde e de actividade espaçada, a aflição e angústia com a 

sobrevivência básica é enorme, pelo que a Academia Portuguesa de Cinema sugere:

A. Necessidade de um Plano de Emergência para estes profissionais poderem subsistir, para 
o qual a Academia Portuguesa de Cinema se disponibiliza para colaborar na sua gestão.

B. Concurso relâmpago com verbas para iniciativas online, e de burocracia mínima.
C. Regresso das Rodagens com equipas reduzidas e cuidados sanitários máximos.
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1. Idade

2. Área Profissional
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3. Que tipo de actividade viu afectada pela declaração do 
estado de emergência nacional?
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4. No caso de ter seleccionado “Rodagem”, especifique:

5. Que medida foi adoptada?
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6. Em que regime laboral se encontrava associado à 
actividade afectada?

7. Quantos trabalhadores foram afectados pelas medidas 
tomadas? No caso de mais de um projecto, especifique o 
número de trabalhadores afectados em cada projecto.

• 10

• 6

• 5

• 1

• 3

• 4

• 100

• 20

• 12

• 25

• Numa novela, estamos a falar de pelo menos 80 pessoas

• 15

• 30

• 8
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• Cerca de 40

• 10 pessoas

• Não sei ao certo mas umas 30 pessoas.

• Cerca de 40 pessoas

• 10.

• Não sei ao certo. Presumo que mais de uma dezena

• Equipa de filmagem 60 pessoas

• Não sei, todos pararam.

• Uma equipa inteira 45/55...

• Em média 10

• Num projeto fomos cerca de 4, e no outro fomos 3

• + de 20

• 7

• 12/20

• 30 pessoas

• 90

• Em cada um dos diferentes projectos, à volta de 15 pessoas por projecto.

• Cerca de 30 pax

• Cerca de uma centena

• Documentário - 15 trabalhadores, Série - 250 trabalhadore

• 30 a 50

• Toda uma equipa desde produção a técnicos

• Não temos trabalhadores

• Bastantes. Pelo menos 5 equipas de 5 projectos diferentes

• Mais de 10

• Cerca de 20

• 50 a 100

• 27 neste projecto

• Telefilme 30/40 Longa-metragem 50/60 pessoas

• Centenas

• Mais de 50 trabalhadores
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• Festival de Cinema de Leiria (todo o evento), Estreia alemã do filme Berlin 

Alexanderplatz (distribuição, conferências e eventos previamente agendados foram 
adiados para Maio)

• 6 num projeto e 4 noutro

• Cerca de 15

• Não sei especificar o número exato de trabalhadores, mas mais de 10 pessoas.

• Uma equipa inteira de produção e pós-produção da série, mais de 50 pessoas, bem 

como os estabelecimentos técnicos de fornecimento de materiais de rodagem e os 
estúdios de pós-produção

• Toda uma equipa de rodagem (não sei precisar)

• Não sei especificar, mas muitos.

• 48 pessoas

• Novela : 150 Teatro: 22

• 40

• Toda a equipa de rodagem.

• Mais de 40

• Longa-metragem: 50 a 100; Série: 50 a 100; 15 a 30

• Todos os nossos actores foram afetados

• Impossível calcular visto que as medidas estão a ser modificadas, ainda.

• Entre 20 a 30

• 50(?)

• Suspensão de 20 elementos da equipa e manutenção de 8 em trabalho em rede, 2 dos 
quais também presencialmente em pós-produção

• Não sei dizer ao certo, mas aproximadamente 20.

• Em todas os projectos de todos os actores que represento

• Todos os que estavam envolvidos no projecto, não sei o Número.

• 80

• Cerca de 5 por projecto, entre artistas e técnicos.

• Não sei precisar quantos. A rodagem não chegou a arrancar. Interrompemos na última 

semana de ensaios. Uma equipa inteira, com cerca de 10 atores já envolvidos em 
ensaios. Fora o restante elenco com bastantes atores.

• 10
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• 20/30

• Entre trabalhadores diretos da produtora e contratados/prestadores de serviços ao 
serviço da rodagem e dos projetos em pós-produção, o número de trabalhadores 

afetados é bem superior a 50 pessoas.

• Seis

• 210

• Cerca de 30

• 10 (longa-metragem) / 6 (série) / 3 (curta-metragem)

• 60

• Não Sou Nada - 104; A Morte do Palhaço - 72

• Dezenas

• Eu e os 20 actores que represento

• Não consigo responder a esta pergunta.

• 30; 12; 100; 20; 20; 50

• Cerca de 100 num projecto. E 50 no outro.

• 7 pessoas

• 20; 6
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8. Até que data foram afectadas outras actividades/
projectos?

• Junho

• Maio

• Indefinida

• Setembro

• Setembro

• Adiamento sine die

• Desconhecido

• Indefinido

• Sem data prevista

• Não sei

• Julho 2020

• Pensar arrancar em Maio mas com sérias dúvidas

• Até ao momento

• 2021

• Julho

• Até ao final do estado de emergência

• Por enquanto até meio de Maio, a confirmar.

• Todo o ano de 2020

• Agosto

• 5 Março

• Até para o ano. Tenho projectos adiados para o ano que vem que seriam feitos este ano.

• Até ao fim da quarentena

• Sem data de retorno

• Sem previsão

• Fim de Junho

• Sem data

• Até ao final de Junho

• Pelo menos até outubro

• Até Setembro de 2020

• 31 de Maio

• até levantamento do estado de emergência
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• De Maio até Setembro de 2020

• Até ao fim do Estado de emergência

• Até maio

• outubro

• Alguns foram adiados para o último trimestre de 2020 e outros para 2021.

• Indeterminado

• março 2020

• Agosto, ou próximo ano.

• Ficou tudo em suspenso

• Março

• Dezembro de 2020

• 12 Março 2020

• 30 De Maio

• adiadas indefinidamente

• indefinida

• indeterminada

• Não entendi a pergunta mas neste momento como atriz que sou não tenho. Exima previsão de 
trabalho no futuro, todos os meus projetos e contratos foram cancelados nos vários países em que 

costumo trabalhar .

• agosto ( para já)

• até ao fim de 2020

• Tinha outros projectos para acontecer este ano ainda sem data marcada

• 15 março até ao momento

• Até ao final do ano

• Sem data de retoma

• Até Maio 2020 pelo menos.

• até Maio

• Até final de Maio para já

• Ate ao momento, sem previsão de novas datas,

• Ate Junho.

• Maio/Junho...

• Continuam a ser em permanência

• até hoje

• Ainda não se sabe

• 25 de Julho
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• Até maio

• 13 de Março

• Setembro 2020

• Ate data a definir

• Pelo menos maio 2020

• indefinidamente

• Agosto de 2020

• Indeterminadamente

• Pelo menos ate Junho (perspectiva positiva a confirmar )

• Sem mais actividades/projectos afectados.

• 1-1-20

• indefinidamente

• Até Setembro 2020.

• Ainda não há uma data.

• Até tudo recomeçar normalmente.

• Desconhece-se o quadro de reabertura da economia e das normas cautelares que então serão 

estabelecidas

• indefinido

• início em finais de Fevereiro até voltar a reabrir a actividade nesta área

• 30 Maio

• junho

• Não há previsão

• São vários projectos. Várias datas.

• Novembro 2020

• De momento não tinha outra actividade a decorrer. E relativamente a esta novela, a previsão depende 
exclusivamente da interrupção do estado de emergência, pelo que se supõe meados de Maio.

• até ao verão

• Data de Estreia do “Alice, Nova Iorque e outras Histórias” ainda por definir; rodagens de outro projeto 

assim que for seguro.

• Não há previsão

• Neste momento, até Outubro

• Quarentena a partir de 12 de março.

• Pelo menos até Junho 2020
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9. Como será afectada a sua remuneração profissional no 
segundo trimestre do ano (Abril - Junho)?

10. Está a desenvolver ou foi-lhe proposto participar em 
projectos online?



�14

11. Caso tenha respondido "Sim", descreva brevemente o 
projecto:

• Festival Varandas (não remunerado) e uma publicidade filmada em casa tipo selfie

• Organização de workshop on line para jovens

• Sketch para as redes sociais

• Estou a criar perfis online para trabalhos esporádicos, até agora sem efeito

• Dobragem

• Live de Bruno Nogueira

• Leitura encenada para o Gerador

• Reuniões sobre curta metragem que foi adiada.

• Leitura de Contos, projeto Jornada Respira com técnicas de respiração e meditações pelo Instagram 
e YouTube.

• Publicidade com gravação em casa. Possível curta com auto-captação de imagens e som

• Concursos ICA/Conecta

• Contar histórias infantis online para 3 entidades diferentes e formação artística on-line

• É uma projecto que não tem nada a ver com a indústria audiovisual

• Produção

• Vídeos online para TV

• Estamos a desenvolver projectos novos, já trabalhamos online a maior parte do tempo.

• Pós-produção do documentário 'Concentrados Alemães na Ilha Terceira', que teve apoio ao 

desenvolvimento do ICA

• Chamada para quarentena: Série de ficção no instagram (não remunerado)

• formação online

• Co-escrita de um guião

• Vários clientes estão a investir em atividades de marketing digital e houve um reforço das redes 
sociais

• 48h Film Project

• Participei numa leitura mas não houve remuneração.

• Criei PaLavRas com MúSicA.poesia em audio para internet, FiqueemCasa...

• aulas

• Estou a editar filmes a partir de casa. Os Prémios LOLA da Acad. Alemã de Cinema serão online, dia 
24 de Abril. (O nosso filme tem 11 nomeações incluindo eu, para Melhor Ator).

• Série online

• Performances da Gerador
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• Actriz / Criadora para o Centro Educativo do Teatro do Bolhão ( trabalho a desenvolver com os 
Agrupamentos/ Professores on-line

• Criar um projecto fílmico para a RTP.

• Video on demand service www.filmfriend.de ( DAAD Artists-in-Berlin Film-conection)

• Pré-produção marcada para Julho, Agosto e Setembro

• Formato serie para instagram

• Projecto elaborado pelo elenco residente do teatro nacional São João de dramatização em stop 
motion de clássicos de repertório.

• Não me foi proposto, mas estou a desenvolver um projecto pessoal, que se encontra em fase de 
guião (ficção longa metragem) e tenciono filmar com equipamento pessoal (para o qual fiz 

recentemente um empréstimo para o comprar). O guião está a ser desenvolvido tendo em conta uma 
data de limitações como uma equipa muito reduzida, um trabalho que está mais virado para o 

trabalho dos actores e da experimentação, mas que visa assentar numa narrativa que conte uma 
história que diz respeito à actualidade de há uns meses para cá, e a ponte com a actualidade e. 

Daqui por dois meses quando o guião e já tiver algumas cenas (simples) filmadas, vou começar a 
procurar algum financiamento.

• Tenho feito sessões do Cineconcerto em Live Stream.

• Leituras no Instagram, sem remuneração

• Desenvolvimento dos projectos da produtora através de comunicação online

• Uma web serie para a BBC. (projecto não relacionado com a curta metragem que foi adidada

• Videos caseiros

• preparação de novos projetos

• Anúncio Publicitário

• Videos em social media, curtas metragens filmadas remotamente

• Através da Saudade Theatre, única companhia de teatro portuguesa nos Estados Unidos e da qual 
sou um diretores artísticos, temos levado a cabo uma série de leituras na plataforma Zoom todos os 

domingos. A iniciativa que intitulámos “Quarantine Table Series” visa fortalecer laços artísticos entre 
atores portugueses e americanos através da interpretação de obras centradas no isolamento social.

• Não fui convidado para participar em nada mas tenho produzido por iniciativa, poemas, canções, 
vídeos aspiracionais.

• Curtas-metragens, rodadas versão Skype, para o 48H Film Project.

• Estou a tentar criar um podcast sobre música, musica e cinema, poesia

• Locuções

• Workshop dentro da minha especialidade

• Módulo de Cinema na escola de representação ACT

• Set Com
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• Um dos projectos foi fazer a música para uma curta-metragem americana e seria da minha parte tudo 
online e já está feita.

• Outro é para um teaser de um documentário para uma televisão nacional e a minha parte foi feita 
toda em casa e online.

• Outro é uma série digital para youtube chamada Audiotales que já decorre há algum tempo e é tudo 
feito online.

• Publicidades com video streaming

• Leccionar on-line

• Snacks de Ciência é um programa de atividades que pretende saciar de forma rápida e divertida a 
vontade de experimentar e de aprender novas coisas de ciência. Um conjunto de vídeos curtos que 

exploram experiências científicas simples e que podem ser realizadas em casa em família. Existem 
Snacks para todos os gostos, envolvendo experiências “mãos na massa” de diferentes áreas do 

conhecimento. Todas elas baseadas em materiais do dia-a-dia que existem em nossa casa, e que são 
fáceis e simples de realizar.

• Tenho alguns actores a trabalhar em projectos online. Projectos pagos: Gabriela Barros - 'Cá por 
casa', RTP. Rodrigo Paganelli 'Desafio #ficoemcasa', RTP.

• Filmagem de campanha de publicidade a partir de casa - simulando uma chamada de zoom.

• Criação para Leituras Encenadas na plataforma do GERADOR Associação Cultural e vou ser 

remunerada

• Série com episódios de curta duração (~5min) sobre um grupo de amigos em confinamento que têm 

como meio de comunicação a videochamada, sendo que um deles vive em Itália e é a voz do futuro.

12. Que medidas considera necessário implementar pelas 
instituições responsáveis pela sua área de actividade, a 
curto/médio prazo?

• A nossa actividade necessita de público. É ir ao encontro das necessidades/dificuldades do público 
neste momento

• Uma pergunta difícil porque sem audiência, também não conseguem assegurar o salário mas acho 
que seria razoável uma parceria entre os estado e as entidades culturais com o objectivo de 

assegurar o mínimo para quem estava no meio de um projecto.

• Um apoio social similar ao fundo de desemprego para profissionais da área uma vez que a profissão 

vive de projectos esporádicos e não consecutivos

• Apoios monetários e reprogramação das actividades adiadas
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• Algum tipo de compensação, para além de uma maior coesa sindical para proteger os trabalhadores 
em momentos como este.

• Estímulo a recuperar público em Portugal, e cativar PRODUCOES internacionais

• Sem resposta concreta

• Neste momento, face à incerteza, julgo que terá de ser feita pressão política para que o nosso sector 
artístico seja apoiado e não fique moribundo, tal como estão a ser pensados e efectivados apoios a 

outros sectores. É muito importante que as produtoras não fechem. Mas, as medidas a implementar 
dependem do tempo de pausa.

• Do nosso lado, devemos aproveitar o tempo para cimentar ideias que estavam em andamento e 
planear novos projectos para que esse tempo seja depois subtraído quando voltarmos ao trabalho. 

Isto para quem consiga manter-se à tona.

• Injecção de dinheiro.

• Propostas de novos formatos para produção audiovisual, a exemplo, curtas dirigidos online e 
gravados pelos próprios atores de suas casas, enviados para edição...

• Auxílios a fundo perdido para estimular o (re) arranque e promoção das atividades ligadas as artes 
cénicas e cinematográficas junto do público (que muito provavelmente verá a sua disponibilidade de 

rendimento bastante diminuída, jogando os espetáculos culturais para o fim das sua listas de 
prioridades. Sendo os canais presenciais (teatro, cinema) percebidos como de maior risco em época 

de pandemia, deverá ser reforçado apoio à produção nacional de audiovisual para TV.

• Garantir a continuidade dos projectos numa data posterior, bem como o acordo com os trabalhadores 

independentes que com quem pretendiam para os trabalhos em questão.

• Apoios aos artistas e novas possibilidades de projetos

• Garantir que consultas de conteúdos como a da RTP estejam abertas aos guionistas individuais.

• Apoios para a subsistência dos artistas, criação de uma teia de comunicação para desenvolvimento 

de projetos

• Salários justos

• As instituições responsáveis não deveriam cancelar os projectos mas antes adiar. Se possível fazer 
neste período actividades online.

• Injectar liquidez nos profissionais/produtoras para compensar as produções canceladas.

• E necessário investir mais em ficção Portuguesa quer para cinema e televisão

• Os espectáculos cancelados pelos vários teatros serem agendados para outras datas para não se 
perder o contacto feito com vários meses; os apoios que estão a ser disponibilizados pelas várias 

instituições sejam distribuídos de forma correta.

• plataformas online

• Aprovação de apoios aos projectos cancelados e em desenvolvimento sem burocracia e 
apadrinhamentos
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• Bolsas de Sobrevivência individuais e para Projectos Colectivos

• Apoio considerável aos recibos verdes com quebra de actividade. Um IAS e pouco não chega para 

quem está a perder mais de 2000/3000 euros por mês, dinheiro que era guardado para meses mais 
lentos.

• Apoio para pagar as contas. A recibos verdes sem trabalho não há rendimentos

• Como produtor, que os processos de apoio sejam desburocratizados e mais céleres. Os distribuidores 

de conteúdos cabo/tv/vod, podem adquirir os conteúdos pre-existentes das produtoras, adquirindo 
mais conteúdo nacional, dando algum fôlego às produtoras. Aliás acho que a APC com o seu poder 

mediático, pode impulsionar uma campanha de sensibilização junto de quem compra conteúdos. A 
RTP já veio dizer que tenciona faze-lo, mas há muitos mais operadores no mercado português

• Adiantar financiamentos, novos calendários.

• Assegurar não só a reposição das actividades, acumulando com as que já estavam previstas para o 

respectivo período, como assegurar que todos os trabalhadores possam ter pelo menos 70% do que 
iriam receber se estivessem a trabalhar (pelo menos os que tenham a sua actividade totalmente 

parada sem qualquer tipo de remuneração).

• Desenvolver apoios transversais a ambas as áreas do audiovisual que permitam que os técnicos, 

artistas, etc consigam subsistir numa fase em não é possível a produção de projectos. A curto/médio 
prazo os trabalhadores independentes deveriam ter as mesmas condições que os trabalhadores a 

contrato, medida que está a ser proposta pelo Bloco de Esquerda e que esperamos possa avançar. 
Poderia ainda ser criado um fundo de apoio aos trabalhadores que tivessem crianças em fase escolar 

para que as prestações fossem fortemente reduzidas enquanto o seu trabalho estivesse suspenso.

• Para já e no que diz respeito uma maior agilização e rapidez nas transferências do financiamento, 

que restam relativamente ao referido apoio.

• Coordenação de meios na produção audiovisual (adiamentos e cancelamentos), maior preparação 

para actividades de produção em contexto Pós-Covid?

• Acho que poderia haver mais apoios pois mesmo com o que já existe não abrange toda a gente...

• contrato-promessa de que o posto de trabalho será mantido, mesmo que mais tarde

• Assegurar fundo de emergência para artistas

• cancelamento de impostos ou redução drástica

• até ver parecem adequadas, mas o fest tv não é sensato e deveria essa verba servir para dar mais 

meios aos artistas e técnicos precados

• Facilitação de pagamento de financiamentos já garantido para projectos que foram interrompidos; 

Abertura de novos concursos mais diversos, mesmo que ofereçam financiamentos mais reduzidos, 
que fomentem a integração de artistas menos conhecidos na área (por exemplo gerações mais 

novas), que se tornam invisíveis numa crise como esta
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• Manter um diálogo directo com as associações do sector de forma a compreender as necessidades 
de produtoras de maior escala, que foram prejudicadas com rodagens interrompidas, calendários 

adiados, trabalhadores dispensados, etc.

• Um subsidio de emergência para despesas fixas de Casa (Água; electricidade; renda)

• Testes para equipas a funcionar em exterior e estúdio, normas de segurança e equipamentos 
reservados para a àrea, aumento de investimento nas alternativas de produção futuras durante este 

ano ou dois, investimento em inovação

• Apoio Financeiro para todos os profissionais que deixaram de ter rendimento.

• Por hora as medidas adoptadas parecem-me suficientes para a minha area de negócio

• Aumento do apoio extraordinário a trabalhadores independentes; alargamento desse mesmo apoio a 

quem tenha estado isento por estar no seu primeiro ano de atividade aberta;

• Pagarem o que estava comprometido visto que os orçamentos já estão feitos.

• realizar os festivais adiados.

• Apoio aos trabalhadores dos projectos já em execução, Obrigatoriedade destes serem efectuados no 

futuro

• Inclusão e criação de novos projectos, obrigações contratuais que não nos "despejem".

• Legislar para que a remuneração dos actores, e dos profissionais do sector, seja condigna com o 
custo de vida, a experiência, os anos de carreira. O que inclui um estatuto coerente na Segurança 

Social, e não apenas de pagador de impostos, sem outras regalias que não o acesso ao SNS, como é 
o que se verifica com os recibos verdes.

• Um apoio financeiro mensal baseado nos rendimentos do ano 2019

• Atribuição de subsídio a fundo perdido mensal

• É necessário pensar num fundo de emergência eficaz. A partir de Abril, tendo actividade parado em 
Marco, a grande maioria das pessoas não tem um cêntimo para receber.

• Subsídio compensatório em pelo menos 50% face ao salário médio (dividido em 12) auferido no ano 
anterior. Porque deve-se equacionar a partir do "bolo" salarial auferido no ano anterior e não mensal, 

visto que em determinados meses há artistas que nem chegam a faturar. Como foi o meu caso.

• Apoio financeiro compensatório na ordem de 50% o valor remuneratório perdido neste período

• Maior protecção dos direitos dos trabalhadores nos contratos celebrados.

• Desenvolvimento de projetos colaborativos pra execucaodos mesmos, sem que haja necessidade de 

muita verba pra desenvolve-los.

• As instituições, se fossem responsáveis, teriam reagido de imediato, com programas de suporte, 

compensação de prejuízos, abertura de alternativas, e uma verdadeira intervenção no sector de tipo 
keynesiano.

• Pagar rapidamente projectos anteriores e que estejam concluídos, ou seja, regularizar todos os 
pagamentos em atraso.
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• Não suspender apoio do ICA e implementação de mais contratações por parte dos operadores 
públicos e privados.

• uma espécie de rendimento mínimo garantido

• Contratos

• Continuidade do Trabalho adiado/ Definição das estratégias a adotar pelos Teatros Municipais no que 
refere à ocupação e distribuição do Público.

• Criação de fundos de emergência que respondam a necessidades financeiras correntes, (rendas, 
alimentação, despesas fixas)

• Garantir a programação dos espaços culturais, pós período de quarentena. Programação abrangente 
a criadores e pequenas estruturas.

• Crédito a curto/ médio prazo

• Mais apoio por parte das instancias governamentais

• Levantamento de todos os profissionais e projectos da área afectados, criação de fundos para 
desenvolvimento desses projectos/apoio aos profissionais e definição de medidas/ajustes necessários 

no funcionamento da laboração (em particular rodagem) para rapidamente se retomar a actividade.

• Apoio durante a paragem e forte investimento no sector após o recomeço.

• Reconhecer a importância da nossa industria

• Ativação de um sistema que proteja e regule o sector em toda e qualquer situação de precariedade, n 

apenas durante crises especificas

• Implementar um regime de intermitência adequado a cada área profissional do sector cultural. 

Terminar, entre intérpretes, com qualquer facilitismo realizado laboralmente com o intuito de 
"aproveitar a oportunidade". Ser intransigente neste ponto. Estabelecer um regime de intermitência 

que proteja os momentos de estagnação ou súbitas paragens das nossas profissões com dignidade, 
sem limitar o fazer de cultura para as elites endinheiradas.

• Manutenção de todo o investimento previsto, quando não aumentá-lo.

• Apoio económico nos meses que não se trabalhar.

• Apoio à produção independente de muito baixo custo, para que quando as actividades abrirem em 
regime controlado, estejam apoiados projectos que possam ser executados dentro de certas medidas. 

Pequenos filmes, curtas, longas, documentários, distribuir mais dinheiro a mais gente do que a 
grande parte a "grandes" produções, assim ter uma experiência surpreendente que pode surgir de 

outros cineastes que tentam fazer os filmes mas que dificilmente têm apoio (vários níveis), dar uso a 
criatividade (caseira), para que os vários conteúdos de vários cineastas independentes possam ser 

vistos por toda gente. Talvez criar na internet uma plataforma que abrisse esse espaço, de surpresa e 
renovação. Um concurso para pequenas ideias que pudessem espalhar mais dinheiro e mais 

resultados.

• O pagamento de uma percentagem de todos os trabalhos contratuados e interrompidos



�21

• Criar festivais online com vários tipos de performance multimédia.

• Compromisso com o futuro, assegurar a subsistência básica dos artistas

• Maior investimento cultural

• Compensar a presente paragem da produção com reforço de orçamental para o novo arranque e 

agilização/facilitação de procedimentos, e alargamento dos financiamentos ao cinema e cinema para 
TV

• Garantir que os projectos não são cancelados.

• Sistema de casting online

• Criar um serviço de desemprego para intermitentes do espectáculo

• Apoios do Estado durante toda esta pagem de actividade do sector

• Pagamento de salários dos trabalhadores que viram o seu trabalho cancelado por causa da 
pandemia.

• Rendimento Básico Incondicional

• Apoio no pagamento dos ordenados dos implicados.

• Apoios directos e rápidos a quem viu a sua actividade laboral cancelada e sem outra forma de 
rendimento.

• Arrancar a escrita para projectos em 2021

• Rever totalmente o conceito de higiene e segurança no trabalho.

• Trabalhamos quase que em exclusivo para os Estados Unidos ainda é muito prematuro para tirar 
qualquer conclusão tendo em conta que a única situação que realmente nos afectou foi a questão da 

distribuição/exibição (adiamento) dos projectos.

• Medidas tomadas pelo Ministério da Cultura para que existam verbas distribuídas pelos profissionais 

afectados .

• Apoio financeiro

• A criação de uma carteira profissional, e importar o sistema tido em França. Que apoia os artistas que 
tenham comprovadamente trabalhado durante um determinado período do ano e consequentemente 

contribuído para a cultura, a subsistir nos períodos em que não há trabalho, através de um apoio 
monetário que corresponde ao escalão atingido por esse profissional.

• Criar conteúdos adaptados ao que estamos a viver e incentivar a inclusão

• Subvencionar os projetos que foram cancelados

• Creio que colmatar a impossibilidade de trabalhar e consequentemente, ser pago, é o fundamental 
neste momento

• Criação de um fundo perdido de maneio imediato, possibilidade de concorrer a concursos mesmo que 
não tenha terminado o projeto em curso devido ao coronavirus.

• Um apoio social similar ao fundo de desemprego para profissionais da área uma vez que a profissão 
vive de projectos esporádicos e não consecutivos.
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• Cancelamento do espetáculo com remuneração agora, para que possam comprar posteriormente, 
independentemente de terem a equipa toda disponível ou não.

• Apoios monetários e reprogramação das actividades adiadas.

• Mais protecção e regulamentação da igualdade de oportunidades no acesso ao mercado de trabalho.

• Enquadramento jurídico adequado às especificidades da profissão de Actor, incluindo moldes 
concretos de protecção social.

• Julgo que não há muito a fazer uma vez que ainda há muitas incertezas no ar. Na melhor das 
hipóteses podem-se começar a criar debates sobre de que forma isto irá afectar o local de trabalho no 

futuro que novas medidas poderemos adoptar para que possamos filmar em segurança, como já está 
a ser feito na Califórnia, EUA.

• Criar apoio para todos os trabalhadores afectados, e também para os que estão no “desemprego".

• Acabar recibos verdes. Cada longa-metragem devia ser sobre um contracto de trabalho. Sei que é 

utópico e pouco provável.

• Revisões nos impostos para quem não tem salário.

• No caso do PIC Portugal/Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema será importante acelerar os 
processos e agilizar a atribuição das verbas.

• A criação de um fundo, a fundo perdido, para publicidade que garanta às pessoas que voltar ao 
cinema é seguro, no quadro de uma campanha acrescida de divulgação destinada aos filmes que 

sejam lançados no período pós-estado de emergência.

• A existência de um fundo-extra de desenvolvimento a que se possam candidatar argumentistas, 

realizadores e produtores que possa agilizar o trabalho em confinamento. Este fundo pode ser 
pensado não a curto prazo mas para uma situação de ressurgimento da pandemia ou equiparável a 

esta.

• Pagamento na totalidade dos trabalhos cancelados e remuneração de emergência nos meses em que 

não se aufira nenhum salário.

• A feitura de contratos em todos os projectos que nos possam defender.

• Sinceramente, a curto prazo não sei, mas a médio e longo prazo, tentar juntamente com entidades 
privadas, pressionar/negociar com o governo medidas a nível de impostos, para que seja possível e 

mais atraente transformar uma área dependente (em grande parte do estado) numa indústria com 
investimento privado e em menor parte público.

• Ajuda salarial a todos a partir de uma percentagem da média do ano passado.

• Garantir a sobrevivência de técnicos e actores.

• Isenção de contribuição Segurança Social, apoio financeiro, apoio social.

• A dilatação de prazos de projectos; financiamentos; entregas, etc.

• Subsídios para projectos online e mais apoios financeiros aos artistas, técnicos, agentes...
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• Uma pergunta difícil porque sem audiência, também não conseguem assegurar o salário mas acho 
que seria razoável uma parceria entre os estado e as entidades culturais com o objectivo de 

assegurar o mínimo para quem estava no meio de um projecto.  

• Testes serológicos e de diagnóstico covid-19.

• Criação de fundos de emergência. Desenvolvimento de plataformas online de partilha de informação 
sobre técnicos, artistas, criativos, para consulta e possível contratação.

• Apoio financeiro a artistas e técnicos, ao desenvolvimento de projectos, às entidades que viram o 
desenvolvimento das suas actividades impossibilitado por lei; Criação de um quadro legal que 

contemple a actividade intermitente; Consciencialização do público para a relevância da sua Cultura; 
Promoção de actividades que reúnam agentes culturais de diferentes áreas - acredito que o diálogo à 

volta da procura de novas formas de relação com o público em época de confinamento (parcial ou 
total) é fundamental.

• A médio prazo (3 meses no máximo) será necessário procurar soluções que não passem por um 
progressivo endividamento quer de estruturas quer de artistas/cidadãos, já que o que a curto prazo 

(<3 meses) pode ser uma solução quanto a rendas e outros gastos, por período mais alargado se 
tornará num buraco do qual dificilmente sairemos tendo em conta o quão difícil já é subsistir nesta 

área, e neste país em geral e sobretudo para os 20% (mínimo) que trabalham a recibos verdes. Tudo 
isto sob o risco de liquidar extensivamente o sector artístico e intensificar os já enormes desequilíbrios 

económicos e sociais que temos visto a crescer desmesuradamente desde os anos 90 até à presente 
data. E as áreas que como a nossa implicam inevitavelmente uma actividade presencial deveriam ser 

obviamente ainda mais sustidas neste período.

13. Uma vez terminado o estado de emergência nacional, 
crê que poderá voltar à sua actividade profissional?
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14. Se tiver mais comentários ou sugestões que considere 
relevantes, poderá faze-lo aqui:

• Mais do que nunca, a procura de apoio financeiro e logístico fora das habituais plataformas é uma 

resposta para a subsistência da cultura no nosso país.

• Espero que haja possibilidade de implementar ideias experimentais para esse momento, aproveitando 

a oportunidade de encontrar novas formas de produção de arte, o cinema tem muitas formas de ser 
executado, o teatro está encerrado e era a única forma possível pra quem trabalha sem equipa, como 

eu. Espero que as equipas do audiovisual abram a mente para as criações em grandes grupos que 
podem ser feitas neste momento. Câmeras todos temos em mãos. Gostava de integrar grupos de 

produção de curtas e até um longa nesse formato “cada um grava em sua casa” e material vai sendo 
enviado para as edições e produção...Criatividade e inteligência não nos falta.

• As produções paradas e em desenvolvimento tem de ser apoiadas . Na retoma, muita gente terá 
ânsia de trabalho . Importante não apoiar e validar trabalhos sempre para os mesmos. Se não a 

situação continuará difícil. Essa é uma oportunidade para união e cooperação justa e fiável, sem 
favorecimentos repetidos baseados em amizades e grupetas.

• A nossa actividade foi a primeira a retirar-se é será, seguramente, a última a regressar. A intermitência 
do nosso trabalho, deixa o sector mais vulnerável do que no caso dos recibos verdes em geral.

• Implementar apoios a ficção produzida online.

• Apesar das limitações existentes tem sido possível trabalhar e avançar no projecto de uma forma 

mais lenta mas na verdade também mais calma, criativa e ponderada.

• Acho esta iniciativa louvável, lamento que o ICA / MC não tenho uma posição estruturante do sector 

do cinema e audiovisual neste momento tão difícil.

• Deveria haver mais apoios para quem passa recibos verdes. No meu caso e em alguns casos que 

conheço, abrimos actividade recentemente e para além disso, eu abri em Outubro de 2019 e nunca 
tenho trabalho seguido. Logo não passo recibo meses consecutivos. Actualmente estava em pré-

produção de um filme que iria ser filmado em Abril e Maio mas dado ao Covid fiz teletrabalho o mês 
de Março sendo que o patrão decidiu pagar metade do valor acordado neste projecto. O que acaba 

por ser muito pouco. Estava a receber 400€ mensais em pré-produção e com esta redução ele 
apenas pagará 258€ valor que ele achou justo. Como não tenho 3 meses consecutivos de recibos 

em 2019 não tenho direito aos apoios do estado. E acho injusto porque tenho despesas mensais que 
não consigo cortar sequer... E não irei receber dinheiro algum daqui para a frente até esta situação 

passar, o que torna tudo muito mais complicado.

• Apenas congratular o excelente trabalho da Academia.

• Não sei como os profissionais desta área vão sobreviver.
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• A maioria dos artistas são freelancers e vão ser duramente afectados por esta fase. Era bom que 
houvesse algum tipo de subsidio para as despesas básicas, sob um ponto de vista humanitário. É 

uma situação extraordinária e muitos profissionais desta área vão ser duramente prejudicados.

• A própria comunidade deveria iniciar um processo de criação de uma cooperativa de cinema, para 

que as produções não parem. Como já existiu há muitos anos e como deveria continuar a existir. Não 
demitindo o Estado da sua função de investir na cultura, também nós nos devemos organizar para 

piores dias.

• Apesar de ter colocado a série que ainda não tinha iniciado , também estava a ensaiar teatro gravado 

e deveria retomar o trabalho amanhã 14 de abril de 2020. A RTP disse q pagava metade (a parte do 
trabalho que já estava feito ) e adiou o resto dos ensaios e gravação. Não se sabe quando irão pagar 

essa metade que será o único dinheiro que irei receber nos próximos meses. Nem se sabe também 
ao certo se vamos acabar o trabalho e quando. Obrigada pela vossa atenção.

• Nesta situação tão complicada congratulo-me com as iniciativas para apoio dos actores e outros 
profissionais da GDA, Ministério da Cultura, Fundação Gulbenkian, SNS. Parece que finalmente 

descobriram, à honrosa excepção da GDA, que a cultura e os seus agentes têm de ser tratados como 
os restantes profissionais produtores de riqueza, e não só como pagadores de impostos e 

contribuições.

• Boa sorte para todxs nós.

• Apesar de prever regressar a actividade, o volume de trabalho será diminuto devido a esta quebra / 
quarentena.

• Sem os artistas, os criadores, os produtores de conteúdo, que será do futuro humana: uma sociedade 
parecida com um vírus auto-destrutivo.

• É urgente em colaboração com o MC e M. das Finanças criar de uma vez por todos o Estatuto do 
Artista à semelhança dos Intermitentes em França .

• As associações do sector estão paradas. A Academia deve tomar as rédeas da defesa do sector!

• Considero o online importante mas também temos de pensar em formas de retomar a nossa 

actividade nos canais/formas habituais.

• Os apoios deviam ser mais rápidos e eficientes.

• O cinema é muito importante para a nossa sociedade, na formação da identidade, no crescimento 
cultural e social, tem um papel muito importante na formação de opiniões, na estética, na filosofia e 

em tantas outras coisas... temos que ganhar espaço ao cinema estrangeiro, para falarmos mais sobre 
nós, dar voz a novos realizadores que tragam novas formas de olhar para a realidade, mas sobretudo 

novas formas de fazer cinema e em Portugal.

• Infelizmente situação idêntica para muitos profissionais de outras áreas. As outras duas guerras 

duraram 4 anos cada, quantos anos vai durar esta?
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• Neste momento a prioridade está em tratar dos doentes e dos profissionais de saúde. Arte continuará 
sempre com ou sem dinheiro. A nossa area é facultativa nestes tempos. Façam arte como poderem, 

com ou sem dinheiro

• Trabalhos online, contratação directa de trabalhos de ficção isolada pela RTP , Ministério da Cultura, 

Estado, e apoios sociais durante toda a pandemia e meses seguintes

• As televisões deviam aceitar mais projetos de produtoras independentes. O Ministério da Cultura 

devia assumir a iniciativa de apoiar os trabalhadores do audiovisual.

• Parabéns pela iniciativa da Academia em enviar este questionário.

• O questionário pode ser melhorado. A maioria do sector é trabalhador precário e intermitente. pode 
não estar a trabalhar. neste caso devia haver uma entrada para esta situação - para terem dois 

resultados - a percepção do sector e a afectação da parte do sector que estava a trabalhar e que viu 
a actividade interrompida.

• Fazer a divulgação diária na Internet, de realizadores, técnicos, produtores, actores, músicos de 
cinema, etc... Com uma pequena biografia, foto e links (tudo fornecido pelos próprios seria uma ajuda 

pelo menos na parte da publicidade. Até para o próprio público conhecer melhor quem trabalha na 
área. Pensem nisso. Ajudarei no que for necessário.

• Promoção de debate para que em conjunto possamos encontrar soluções seguras e adequadas à 
situação excepcional actual.

• O teletrabalho poderá ser positivo e abrir algumas janelas de oportunidade, no entanto, actualmente 
com as crianças em casa e o acumular de agendas, o processo está pouco ágil. Mais tarde, com 

planeamento, fica uma nova opção/forma de trabalho com mais convicção.

Resultados do inquérito baseado nas 198 respostas recebidas.


