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REQUERIMENTO: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem 
desta forma o Deputado Municipal do CDS-Partido Popular António 
Pedro Maco, apresentar Requerimento à Câmara Municipal de 
Almada  

 

ASSUNTO:  Atribuição de subsídios às colectividades e entidades de cariz 
artístico em Almada 

 

Uma vez que muitas das colectividades culturais auferem também por parte dos municípios, 
além de outras fontes financiadoras, compensações financeiras através de transferência de 
verbas pela realização e para a concretização das suas actividades culturais junto dos 
munícipes ao qual o concelho de Almada não tem sido excepção, nomeadamente através do 
denominado RMAMA (Regimento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo), algumas 
dessas instituições culturais apresentaram publicamente o seu desagrado pelo corte 
significativo no financiamento através de subsídio às suas actividades culturais, 
performativas e criativas. 

Segundo consta a Câmara Municipal de Almada efectuou uma significativa redução dos 
subsídios atribuídos a algumas entidades de criação artísticas, situação essa, que manifestou 



a indignação da denominada Plataforma Cultural de Almada que terá alertado para o facto 
desses cortes poderem colocar em causa a realização dos objectivos programados de cada 
entidade de criação artística. 

Perante este facto, o CDS-PP vem desta forma, questionar a câmara de Almada se: 

1 – Confirma a Câmara Municipal de Almada os cortes nos subsídios que estavam 
destinados às colectividades e entidades que realizam criações artísticas e performativas 
no concelho? 

2 –   Em caso afirmativo, qual as razões apontadas para esses cortes e qual o montante 
envolvido?  

3 – No que respeita às colectividades e demais entidades de criação artística e 
performativa que viram os seus subsídios reduzidos ou mesmo cortados por inteiro, 
alguma delas ficou sem qualquer tipo de apoio por parte da Câmara Municipal de Almada 
ou de qualquer outra entidade, sejam apoios materiais ou financeiros? 

4 –  Qual a razão da suspensão do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 
Asscciativo (RMAMA)?  

 

O Deputado Municipal do CDS-PP 

António Pedro Maco 

 

 

 

 


