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1. Os Deputados do Grupo Parlamentar do PCP tomaram a iniciativa de apresentar o 

projeto de resolução n.º 1621/XIII (3.ª) (PCP) - Recomenda ao Governo medidas 

para a prevenção e segurança de edifícios associativos —, ao abrigo do disposto 

na alínea b) do artigo 156.º (Poderes dos Deputados) da Constituição da República 

Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º (Poderes dos Deputados) do 

Regimento da Assembleia da República (RAR). 

 

2. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República em 16 de maio de 2018, 

tendo sido admitida e baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto no dia 9 de julho de 2019. 

 

3. A Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) iniciou a sua intervenção afirmando que 

o movimento associativo popular é o movimento mais amplo do nosso país, com 

cerca de 30 000 coletividades e associações, 425 000 dirigentes e mais de 3 

milhões de associados, tendo-se sempre pautado pelos princípios da democracia, 

da participação, da cooperação e da solidariedade, desenvolvendo uma imensa 

atividade cultural, desportiva e recreativa, num trabalho de proximidade com as 

populações locais. 

 

4. Disse também que o movimento associativo popular, através do trabalho 

desenvolvido pelas coletividades e associações de cultura e desporto, tem tido um 

papel importantíssimo na democratização na cultura e no desporto no nosso país.  

 

5. Referiu que no início de 2018, em Vila Nova da Rainha, um incêndio numa 

associação cultural e recreativa, além da dimensão trágica ditada pela morte de 8 

pessoas e mais de 40 feridos, levantou também a questão das condições de 

segurança nas sedes das associações e coletividades. 

 

6. Posteriormente, a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio 

e Desporto, em colaboração com a Autoridade Nacional para a Proteção Civil, 

elaborou um Manual de Prevenção e Boas Práticas nos Edifícios Associativos - 

Segurança contra incêndios.  
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7. Referiu igualmente que o valoroso trabalho que tem sido desenvolvido pela 

Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto em 

várias dimensões do movimento associativo popular não pode ser pretexto para 

que o Governo se descarte de responsabilidades que deve assumir no apoio ao 

movimento associativo popular. Muitas coletividades e associações vão vivendo o 

seu dia-a-dia em asfixia, não tendo, muitas vezes, os meios financeiros quer para 

prosseguir a sua ação, quer para melhorar os seus espaços físicos, tanto mais que 

esta matéria não estava contemplada nos Planos de Atividades e Orçamentos 

aprovados em dezembro passado. 

 

8. Defende o Grupo Parlamentar do PCP que importa dar uma resposta urgente e 

imediata às necessidades sentidas pelas associações e coletividades no que se 

refere ao seu edificado, pretendendo assim contribuir para que não voltem a 

ocorrer situações como a verificada em Tondela e para que as coletividades 

tenham melhores condições para prosseguir o seu trabalho e intervenção. 

 

9. Por último, disse que os pontos 1 e 2 desta iniciativa do Grupo Parlamentar do 

PCP encontram-se ultrapassados pelo decorrer do tempo, pelo que não devem 

fazer parte da votação que incidirá em Plenário e que são os seguintes: 

 

«1 - Alargue de 90 para 180 dias o prazo para a concretização do Programa de 

Prevenção, previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2018.  

2 - Durante este período, isente do pagamento de taxas referentes à apreciação das 

Medidas de Auto Proteção (MAP).» 

 

Assim sendo, o ponto 3 do projeto de resolução passa a ponto único. 

 

 

Assembleia da República, 16 de julho de 2019 

 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 
(Edite Estrela) 


