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Apreciação Parlamentar n.º 62/XIII/3.ª (PCP) - Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de abril, que 
regulamenta a Lei do Cinema no que respeita às medidas de apoio ao desenvolvimento e 
proteção das atividades cinematográficas e audiovisuais 
 

Apreciação Parlamentar n.º 63/XIII/3.ª (BE) - Decreto-Lei nº 25/2018, de 24 de abril, que 
Regulamenta a Lei do Cinema no que respeita às medidas de apoio ao desenvolvimento e 
proteção das atividades cinematográficas e audiovisuais 
 
Apreciação Parlamentar n.º 65/XIII/3.ª (CDS-PP) - Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de abril, que 
regulamenta a Lei do Cinema no que respeita às medidas de apoio ao desenvolvimento e 
proteção das atividades cinematográficas e audiovisuais 
 
Apreciação Parlamentar n.º 66/XIII/3.ª (PSD) - Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de abril, que 
regulamenta a Lei do Cinema no que respeita às medidas de apoio ao desenvolvimento e 
proteção das atividades cinematográficas e audiovisuais 
 
 
 

Relatório de discussão e votação 
 

1. Durante a 3.ª Sessão Legislativa, foram apresentadas a Apreciação Parlamentar n.º 
62/XIII/3.ª (PCP) - Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de abril, que regulamenta a Lei do 
Cinema no que respeita às medidas de apoio ao desenvolvimento e proteção das 
atividades cinematográficas e audiovisuais -, a Apreciação Parlamentar n.º 63/XIII/3.ª 
(BE) - Decreto-Lei nº 25/2018, de 24 de abril, que Regulamenta a Lei do Cinema no que 
respeita às medidas de apoio ao desenvolvimento e proteção das atividades 
cinematográficas e audiovisuais -, a Apreciação Parlamentar n.º 65/XIII/3.ª (CDS-PP) - 
Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de abril, que regulamenta a Lei do Cinema no que 
respeita às medidas de apoio ao desenvolvimento e proteção das atividades 
cinematográficas e audiovisuais e a Apreciação Parlamentar n.º 66/XIII/3.ª (PSD) - 
Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de abril, que regulamenta a Lei do Cinema no que 
respeita às medidas de apoio ao desenvolvimento e proteção das atividades 
cinematográficas e audiovisuais. 

2. A Apreciação Parlamentar n.º 62/XIII/3.ª (PCP) deu entrada em 26 de abril de 2018, a 
30 do mesmo mês foi admitida e a 2 de maio foi anunciada.  

 
3. A Apreciação Parlamentar n.º 63/XIII/3.ª (BE) deu entrada em 27 de abril de 2018, a 30 

do mesmo mês foi admitida e a 2 de maio foi anunciada. 
 

4. A Apreciação Parlamentar n.º 65/XIII/3.ª (CDS-PP) deu entrada em 18 de maio de 
2018, a 23 do mesmo mês foi admitida e anunciada. 
 

5. A Apreciação Parlamentar n.º 66/XIII/3.ª (PSD) deu entrada em 23 de maio de 2018, a 
24 do mesmo mês foi admitida e anunciada. 
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6. A apreciação no Plenário teve lugar no dia 20 de dezembro de 2018. 

7. No dia 20 de dezembro de 2018, foram apresentadas propostas de alteração pelos 
Grupos Parlamentares do PCP, BE, CDS-PP e PSD. 

8. No dia 20 de dezembro de 2018, baixaram à Comissão na especialidade as Apreciações 
Parlamentares n.os 62/XIII/3.ª (PCP) n.º 63/XIII/3.ª (BE) n.º 65/XIII/3.ª (CDS-PP) e n.º 
66/XIII/3.ª (PSD). 

9. No dia 4 de junho de 2019, foi apresentada em Comissão proposta de alteração pelo 
Grupo Parlamentar do PCP (anexo 1). 

10. Nas suas reuniões de 2 e 11 de julho de 2019, o Grupo Trabalho das Apreciações 
Parlamentares n.os 62/XIII/3.ª (PCP) n.º 63/XIII/3.ª (BE) n.º 65/XIII/3.ª (CDS-PP) e n.º 
66/XIII/3.ª (PSD), com a presença dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, e PCP, 
registando-se a ausência do Grupo Parlamentar do CDS-PP, procedeu à apreciação e 
votação na especialidade das Apreciações Parlamentares n.os 62/XIII/3.ª (PCP) n.º 
63/XIII/3.ª (BE) n.º 65/XIII/3.ª (CDS-PP) e n.º 66/XIII/3.ª (PSD) e das propostas de 
alteração já referidas, conforme consta do quadro e da qual resultou o texto final que 
constituem o anexo 2. 

11. Na reunião da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto do dia 16 de 
julho de 2019, em que estiveram presentes os Grupos Parlamentares do PS, PSD, PCP, 
BE e CDS-PP as votações indiciárias do Grupo Trabalho das Apreciações Parlamentares 
n.os 62/XIII/3.ª (PCP) n.º 63/XIII/3.ª (BE) n.º 65/XIII/3.ª (CDS-PP) e n.º 66/XIII/3.ª (PSD) 
foram validadas pela Comissão e o Grupo Parlamentar do CDS-PP indicou o seu sentido 
de voto relativamente aos artigos 14.º da proposta de alteração do Grupo Parlamentar 
do CDS-PP e 17.º da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD. 

 

 Palácio de São Bento, em 16 de julho de 2019 
 
 
 

 
A Presidente da Comissão, 

 
 (Edite Estrela) 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76515641324d69315953556c4a4c6e426b5a673d3d&fich=AP62-XIII.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76515641324d79315953556c4a4c6e426b5a673d3d&fich=AP63-XIII.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76515641324e53315953556c4a4c6e426b5a673d3d&fich=AP65-XIII.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42681

