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PROJETO DE LEI N.º 1020/XIII (4.ª) (BE) 

CRIA A REDE DE TEATROS E CINETEATROS PORTUGUESES 

 
Texto de substituição 

 
Relatório de votação na especialidade 

 
 

1. O projeto de lei n.º 1020/XIII (4.ª), do BE, deu entrada na Assembleia da República 

em 12 de outubro de 2018, tendo sido discutido na generalidade em 24 de janeiro 

de 2019 e, por determinação de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, 

baixado no dia 25 do mesmo mês, para apreciação na especialidade, à Comissão 

de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. 

 

2. Na reunião que teve lugar no dia 16 de julho de 2019, no âmbito da apreciação na 

especialidade, o Grupo Parlamentar do BE apresentou um texto de substituição.  

 

3. Nessa reunião encontravam-se presentes os Grupos Parlamentares do PSD, do 

PS, do BE, do CDS-PP e do PCP, tendo a Comissão procedido à votação na 

especialidade desse texto de substituição e das propostas de alteração orais 

apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS e que se encontram assinaladas a 

negrito no texto. 

 

4. Foram apresentadas e submetidas a votação as seguintes propostas: 

 

Alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º, «Âmbito de aplicação»: 

Aprovada proposta de eliminação da expressão «acessível» apresentada pelo 

Grupo Parlamentar do PS – votos a favor dos Grupos Parlamentares do PS, do 

BE e do PCP e votos contra dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP. 

 

Alíneas g), h) e j) do artigo 4.º, «Missões da RTCP»: 

Rejeitadas, com votos a favor dos Grupos Parlamentares do PS e do BE e 

votos contra dos Grupos Parlamentares do PSD, do CDS-PP e do PCP. 

 

Artigo 7.º, «Coordenação da RTCP»: 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43106
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Rejeitado, com votos a favor dos Grupos Parlamentares do PS e BE, votos 

contra dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP e a abstenção do 

Grupo Parlamentar do PCP. 

 

Artigo 8.º, «Implementação de novos teatros e cineteatros»: 

Rejeitado, com votos a favor do Grupo Parlamentar do BE e votos contra dos 

restantes Grupos Parlamentares. 

 

Artigo 9.º, «Apoio à programação no âmbito da RTCP»: 

 Alínea b) do n.º 2 do artigo 9.º – rejeitada, com votos a favor dos Grupos 

Parlamentares do PS e do BE, votos contra dos Grupos Parlamentares do PSD 

e do CDS-PP e a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP; 

Alínea c) do n.º 2 do artigo 9.º: rejeitada, com votos a favor dos Grupos 

Parlamentares do PS e do BE e votos contra dos Grupos Parlamentares do 

PSD, do CDS-PP e do PCP; 

N.º 3 do artigo 9.º - aprovada proposta de aditamento de «da mesma tipologia 

de financiamento», apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, com votos a 

favor dos Grupos Parlamentares do PS, BE e PCP e votos contra dos Grupos 

Parlamentares do PSD e do CDS-PP. 

 

Artigo 10.º, «Financiamento e competências»: 

Rejeitado, com votos contra dos Grupos Parlamentares do PSD, do PS e do 

CDS-PP e votos a favor dos Grupos Parlamentares do BE e PCP. 

 

Artigo 11.º, «Dever de colaboração»: 

Alínea b) do n.º 2 do artigo 11.º - aprovada proposta de eliminação 

apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, com votos a favor dos Grupos 

Parlamentares do PS, do BE e do PCP e votos contra dos Grupos 

Parlamentares do PSD e do CDS-PP. 

 

 

N.º 1 do artigo 15.º, «Instrução do procedimento»: 

Aprovada proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, 

substituindo «DGARTES» por «entidade a definir por portaria do membro do 
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Governo responsável pela área da cultura», com votos a favor dos Grupos 

Parlamentares do PS, do BE e do PCP e votos contra dos Grupos 

Parlamentares do PSD e do CDS-PP. 

 

Artigo 16.º, «Relatório técnico»: 

N.º 1 - Aprovada proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar 

do PS, substituindo «DGARTES» por «entidade referida no n.º 1 do artigo 12.º, 

com votos a favor dos Grupos Parlamentares do PS, do BE e do PCP e votos 

contra dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP; 

N.º 4 (nova alínea) - aprovada proposta de aditamento do Grupo Parlamentar 

do PS de uma nova alínea a), com renumeração das restantes, com votos a 

favor dos Grupos Parlamentares do PS, do BE e do PCP e votos contra dos 

Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP; 

N.º 4 (nova alínea) - aprovada proposta de aditamento do Grupo Parlamentar 

do PS de uma nova alínea f), «o município no qual se localiza o teatro ou 

cineteatro», com votos a favor dos Grupos Parlamentares do PS, do BE e do 

PCP e votos contra dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP. 

Corpo do n.º 4 - aprovada proposta de aditamento do Grupo Parlamentar do 

PS da expressão «quando não sejam parte do procedimento», com votos a 

favor dos Grupos Parlamentares do PS, do BE e do PCP e votos contra dos 

Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP. 

 

Artigo 17.º, «Audiência prévia e decisão»: 

N.º 3 - aprovada proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar 

do PS da expressão «elaborado pela DGARTES», com votos a favor dos 

Grupos Parlamentares do PS, do BE e do PCP e votos contra dos Grupos 

Parlamentares do PSD e do CDS-PP; 

N.º 5 - aprovada proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar 

do PS de substituição de «DGARTES» por «entidade referida no n.º 1 do artigo 

12.º, com votos a favor dos Grupos Parlamentares do PS, do BE e do PCP e 

votos contra dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP. 

 

Artigo 18.º, «Decisão condicionada ao cumprimento de medidas 

corretivas»: 
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Aprovada proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS 

de substituição de «DGARTES» por «entidade referida no n.º 1 do artigo 12.º, 

com votos a favor dos Grupos Parlamentares do PS, do BE e do PCP e votos 

contra dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP. 

 

Artigo 19.º, «Cancelamento da credenciação»: 

Alínea b) do n.º 1 - Aprovada proposta de alteração apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PS de substituição de «DGARTES» por «entidade referida no 

n.º 1 do artigo 12.º, com votos a favor dos Grupos Parlamentares do PS, do BE 

e do PCP e votos contra dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP; 

N.º 2 - aprovada proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar 

do PS de substituição de «DGARTES» por «entidade referida no n.º 1 do artigo 

12.º, com votos a favor dos Grupos Parlamentares do PS, do BE e do PCP e 

votos contra dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP; 

N.º 3 (NOVO) - aprovada proposta de aditamento de um novo n.º 3 

apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, «O teatro ou cineteatro é 

notificado para se pronunciar e para adotar as medidas corretivas necessárias 

à manutenção da credenciação», com votos a favor dos Grupos Parlamentares 

do PS, do BE e do PCP e votos contra dos Grupos Parlamentares do PSD e do 

CDS-PP; 

N.º 3 - aprovada proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar 

do PS de substituição de «DGARTES» por «entidade referida no n.º 1 do artigo 

12.º, com votos a favor dos Grupos Parlamentares do PS, do BE e do PCP e 

votos contra dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP. 

 

N.º 1 do artigo 20.º, «Fiscalização»: 

Aprovada proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS 

de substituição de «DGARTES» por «entidade referida no n.º 1 do artigo 12.º, 

com votos a favor dos Grupos Parlamentares do PS, BE e PCP e votos contra 

dos Grupos Parlamentares do PSD e CDS-PP. 

 

Artigo 21.º, «Relatório anual da RTCP»: 

Aprovada proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS 

de substituição de «DGARTES» por «entidade referida no número anterior», 
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com votos a favor dos Grupos Parlamentares do PS, do BE e do PCP e votos 

contra dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP 

 

5. O restante articulado do texto de substituição foi aprovado, com votos a favor dois 

Grupos Parlamentares do PS, do BE e do PCP e votos contra dos Grupos 

Parlamentares do PSD e do CDS-PP. 

 

6. Da votação realizada, objeto de gravação, que pode ser consultada na página da 

iniciativa na Internet, resultou o texto que se anexo, que ora se remete para 

votação final global em Plenário. 

 

 

Palácio de São Bento, em 16 de julho de 2019 

 

A Presidente da Comissão, 

 

(Edite Estrela) 

 


