
 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

 

 

1 

 

 

ATA NÚMERO 12/XIII/1.ª SL 
 

 
 
Aos 2 dias do mês de fevereiro de 2016, pelas 16:00 horas, reuniu a Comissão de Cultura, 
Comunicação, Juventude e Desporto, na sala 5 do Palácio de S. Bento, na presença dos 
Senhores Deputados constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta ata, 
com a seguinte Ordem do Dia: 
 
 
1. Audição do Ministro da Educação e do Secretário de Estado da Juventude e do 

Desporto, nos termos da apreciação da política geral da Secretaria de Estado (n.º 2 do 
artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República); 
 

2. Informações; 
 
3. Apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

 
4. Apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2014. 

 

 Autora do parecer: Deputada Margarida Balseiro Lopes (PSD). 
 

5. Projeto de Lei n.º 98/XIII (BE) - Alarga a oferta de serviços de programas na TDT, 
garantindo condições técnicas adequadas e o controlo do preço. 

 

 Apresentação pelo autor da iniciativa e debate; 
 

 Apreciação e votação do parecer: agendado para a reunião de 09-02-2016; 

 Autora do parecer: Deputada Gabriela Canavilhas (PS). 
 

6. Outros assuntos. 
 
________________________________________________________________________ 
     
 
1. Audição do Ministro da Educação e do Secretário de Estado da Juventude e do 
Desporto, nos termos da apreciação da política geral da Secretaria de Estado (n.º 2 
do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República); 
Após a intervenção inicial do Senhor Ministro da Educação, usaram da palavra os 
Senhores Deputados Cristóvão Simão Ribeiro (PSD), João Torres e António Cardoso (PS), 
Luís Monteiro (BE), João Pinho de Almeida (CDS-PP) e Rita Rato (PCP), tendo o Senhor 
Ministro e o Senhor Secretário de Estado intervindo a seguir a cada intervenção dos 
Grupos Parlamentares, para responder às questões colocadas. 
 
Na segunda ronda, registaram-se as intervenções dos Srs. Deputados Pedro Pimpão 
(PSD), Diogo Leão (PS), Luís Monteiro (BE) João Pinho de Almeida (CDS-PP) e Diana 
Ferreira (PCP). O Senhor Ministro e o Senhor Secretário de Estado responderam às 
questões, após cada intervenção dos Deputados. 
 
Usaram da palavra, na terceira ronda, os Senhores Deputados Margarida Balseiro Lopes 
(PSD), Ivan Gonçalves (PS), Diana Ferreira (PCP), Helga Correia (PSD), Palmira Maciel 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=100550&ACT_TP=CGE
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39966
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39966
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(PS), Joel Sá (PSD), António Cardoso (PS), Susana Lamas (PSD), João Torres (PS), 
Joana Barata Lopes (PSD), João Azevedo Castro (PS) e Carla Sousa (PS). O Senhor 
Ministro e o Senhor Secretário de Estado responderam no final, em bloco, às questões 
colocadas. 
 
A documentação da audição, incluindo as gravações áudio e vídeo, encontra-se disponível 
na página internet da Comissão. 

 
 

2. Informações; 
2.1. A Senhora Presidente transmitiu que baixaram à Comissão as iniciativas 

legislativas abaixo, relativamente às quais foi deliberado o seguinte: 
 

 Projeto de Resolução n.º 111/XIII (BE) - Proteção contra a censura digital.  
O Senhor Deputado Jorge Campos transmitiu que comunicaria posteriormente 
se a discussão seria efetuada na Comissão ou em Plenário. 

 

 Proposta de Lei n.º 10/XIII (GOV) - Restituição de bens culturais que tenham 
saído ilicitamente do território de um Estado-Membro da União Europeia, que 
transpõe a Diretiva n.º 2014/60/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de maio de 2014. A apreciação e votação do parecer deverão ocorrer na 
reunião de 23 de fevereiro de 2016, cabendo ao PSD indicar o autor do parecer. 

 
2.2. A Senhora Presidente transmitiu que a Comissão de Assuntos Europeus remeteu à 

12.ª Comissão, no dia 27 de janeiro, as iniciativas europeias COM(2015)634 - 
Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre certos aspetos 
relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos digitais e COM(2015)635 - 
Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos 
aspetos que dizem respeito a contratos de vendas em linha de bens e outras 
vendas à distância de bens, sublinhando que estas iniciativas tinham sido 
distribuídas, em dezembro, às Comissões de Educação e Ciência e de Economia, 
Inovação e Obras Públicas. 

 
Tratando-se de iniciativas selecionadas para escrutínio e que constam da 
Resolução da Assembleia da República n.º 52/2015, de 15 de maio, a Comissão 
deliberou efetuar escrutínio, tendo agendado a apreciação dos relatórios para a 
reunião de 10 de fevereiro, cabendo ao PSD indicar o relator da COM(2015)634  e 
ao PS o relator da COM(2015)635. 

 
2.3. A Senhora Presidente deu ainda nota de que, no âmbito destas duas iniciativas, irá 

ter lugar, no dia 17 de fevereiro, das 16h às 18h30, no Parlamento Europeu um 
workshop sobre "Contratos Digitais", organizado pela Comissão de Liberdades 
Cívicas, Justiça e Assuntos Internos (JURI), lembrando que as delegações da 
Assembleia da República a estas iniciativas têm sido compostas por um Deputado 
que se encontre a acompanhar a matéria em causa. Os Coordenadores dos 
Grupos Parlamentares do PSD e do PS manifestaram interesse no workshop, pelo 
que articularão a sua participação, tendo presente que, de acordo com a grelha de 
distribuição, caberá ao PSD a indicação.    
 

2.4. Transmitiu ainda que foi recebida na Comissão um pedido de audiência da 
Federação Portuguesa de Atletismo, para apresentação do trabalho desenvolvido 
pela Federação e das dificuldades que os jovens portugueses encontram para 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=101272
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18588
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a prática da modalidade. Foi deliberado que a audiência será concedida pelo 
Grupo de Trabalho do Desporto. 

 
2.5. Foi ainda apreciado o relatório da audiência concedida pelo Senhor Deputado José 

Carlos Barros (PSD) a Carla Abrunhosa Vieira, não se tendo registado quaisquer 
observações em relação ao mesmo. 
 

3. Apreciação e votação da ata da reunião anterior; 
A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, 
PS, BE, CDS-PP e PCP. 
  
4. Apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2014. 
A Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes (PSD) apresentou o parecer.  
 
Interveio, de seguida, o Senhor Deputado João Torres (PS), que saudou a Senhora 
Deputada pela elaboração do parecer, lamentando, no entanto, não tenha sido efetuada 
uma análise mais aprofundada em relação ao Instituto Português do Desporto e 
Juventude. Assim, propôs que, de futuro, seja efetuado um maior escrutínio deste 
organismo, tendo em conta o importante trabalho que desenvolve. 
 
A Senhora Deputada Teresa Caeiro (CDS-PP) felicitou a Senhora Deputada Margarida 
Balseiro Lopes pelo trabalho desenvolvido, reconhecendo a dificuldade de se fazer um 
relatório de um outro relatório. 
 
A Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) cumprimentou a Senhora Deputada autora do 
parecer e anunciou que o PCP não votaria favoravelmente, por não ter sido incluída a 
referência a um conjunto de reservas expressas pelo Tribunal de Contas, no seu parecer, 
nomeadamente no que concerne ao desrespeito dos princípios e regras orçamentais e à 
ineficácia dos sistemas de controlo. 
 
O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) saudou a Senhora Deputada relatora e manifestou 
reservas relativamente ao facto de não constarem do parecer ou de não terem sido 
suficientemente aprofundadas algumas matérias importantes.  
 
A Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes (PSD) agradeceu as intervenções e 
afirmou que o parecer não pretendia ser uma cópia dos pareceres, acrescentando ainda 
que as reservas do Tribunal de Contas são genéricas, pelo que se entendeu não ser 
oportuno plasmá-las no parecer da Comissão. 
 
Submetido a votação, o parecer foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e CDS-
PP e a abstenção do BE e do PCP. 
 

 
5. Projeto de Lei n.º 98/XIII (BE) - Alarga a oferta de serviços de programas na TDT, 
garantindo condições técnicas adequadas e o controlo do preço. 

 
A apresentação da iniciativa e o debate ocorrerão aquando da apreciação do parecer, 
agendada para a reunião do próximo dia 10 de fevereiro. 

 
 

6. Outros assuntos. 
Não se registaram outros assuntos. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=100550&ACT_TP=CGE
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39966
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A reunião foi encerrada às 19:40 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 
depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 
 
 
 
Palácio de São Bento, 2 de fevereiro 2016 

 
 

A PRESIDENTE  
 
 
 

(EDITE ESTRELA) 
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Folha de Presenças 
 

 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
  

António Cardoso 
 Carla Sousa 
 Cristóvão Simão Ribeiro 
 Diana Ferreira 
 Diogo Leão 
 Edite Estrela 
 Gabriela Canavilhas 
 Helga Correia 
 Joana Barata Lopes 
 João Azevedo Castro 
 João Pinho de Almeida 
 João Torres 
 Jorge Campos 
 Luís Monteiro 
 Pedro do Ó Ramos 
 Pedro Pimpão 
 Sara Madruga da Costa 
 Susana Lamas 
 Teresa Caeiro 
 Carlos Silva 
 Emídio Guerreiro 
 Ivan Gonçalves 
 Joel Sá 
 Margarida Balseiro Lopes 
 Maria Augusta Santos 
 Palmira Maciel 
 Pedro Delgado Alves 
 Ricardo Leão 
 Rita Rato 
 Vânia Dias da Silva 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Andreia Neto 
 Norberto Patinho 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Firmino Pereira 

 
 


