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PARTE I – CONSIDERANDOS 

 

1- NOTA PRÉVIA  

1- O Governo apresentou à Assembleia da República a presente proposta de 

lei referente às Grandes Opções do Plano (GOP) para 2018. 

2- A iniciativa legislativa do Governo encontra o seu fundamento legal nos 

artigos 91.º, 105.°, e na alínea g), do artigo 161.° da Constituição da República  

Portuguesa (CRP); 

3- A referida iniciativa legislativa deu entrada na Assembleia da República, foi 

admitida em 13 de outubro de 2017, e, de seguida, remetida à Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto, na mesma data, para efeitos de emissão de 

parecer setorial, nos termos dos artigos 205.° e 206.° do Regimento da Assembleia 

da República (RAR). 

4- De acordo com a exposição de motivos, as Grandes Opções do Plano para 

2018 decorrem do Programa do XXI Governo Constitucional, das Grandes Opções 

do Plano 2016-2019, e do Programa Nacional de Reformas. 

5- O processo legislativo ora em apreço não apresenta nota técnica, nem 

pareceres de entidades externas. 

6- Foi promovida, pelo Presidente da Assembleia da República, em 18 de 

outubro de 2018, a audição dos órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas. 

7- A iniciativa em análise, em observância da alínea a) do n.° 1 do artigo 124.° 

do Regimento da Assembleia da República (RAR), consiste num articulado, ao qual 

se aprova, em anexo, o documento das Grandes Opções do Plano para 2018, que 

faz parte integrante da proposta de lei. 

8- No uso das suas atribuições, compete em especial à Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto (CCCJD) exercer as suas competências de 

acompanhamento e fiscalização política nas áreas da Cultura, da Comunicação 

Social, da Sociedade da Informação, do associativismo, da Juventude e do 

Desporto, pelo que, no que respeita às Grandes Opções do Plano para 2018 será 
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nestas matérias que se debruçará a elaboração do, presente parecer setorial sobre 

a Proposta de Lei 99/XIII. 

 

 

PARTE II – ANÁLISE SETORIAL 

1. CULTURA 

No âmbito da Cultura, à qual é, inclusivamente, dedicado o capítulo “Valorizar a Cultura”, 

o Governo afirma que a “cultura constitui uma vertente essencial dos processos de 

criatividade, modernização e qualificação da sociedade portuguesa, contribuindo para a 

elevação dos padrões de conhecimento e para o fomento da criação e fruição cultural, a 

par da promoção da igualdade e do acesso a uma maior qualidade de vida”, dando 

destaque para a importância do valor estruturante da cultura, do valor económico da 

cultura e do valor social da cultura. 

Assim, enumera um conjunto de propostas tendo em vista alcançar “o desenvolvimento 

de políticas de valorização e promoção da criação artística, da vida cultural e do 

património material e imaterial português, com relevo no plano nacional e internacional", 

assim como o objetivo de “prosseguir a promoção, estímulo e articulação das políticas 

públicas culturais com outras áreas de governação, evidenciando de forma acrescida a 

relação transversal e universal da cultura”, tais como: 

 Nas Artes, a consolidação e incremento progressivo dos apoios ao terceiro setor, 

investindo na estabilidade e no crescimento dos projetos de programação e 

apostando na criação; 

 No Cinema, garantindo os valores e mecanismos de distribuição de apoios à 

criação, produção, programação, distribuição, circulação, exibição e primeiras 

obras; 

 No domínio do Património, investindo na sua preservação, revitalização e 

valorização, visando a plena utilização e garantindo a sua fruição pelos cidadãos; 
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 No Livro, a promoção do apoio à criação literária, à digitalização e à 

disponibilização pública de bens culturais, estabelecendo uma política digital 

comum, a par da dinamização das bibliotecas públicas no quadro interministerial 

do Plano Nacional de Leitura; 

 Reestruturação e a atuação dos serviços e organismos do setor patrimonial, 

promovendo uma maior autonomia e flexibilidade na gestão e revitalizando a 

Rede Portuguesa de Museus; 

 Desenvolver um programa nacional de investimento em recuperação patrimonial, 

reconhecendo que o património cultural português, móvel, imóvel ou imaterial, 

constitui um ativo único e exclusivo da nossa cultura que importa preservar, 

enquanto matriz da nossa identidade e como ativo económico, com especial 

atenção no desenvolvimento do interior do país, devendo a descentralização das 

rotas turísticas e a criação de riqueza ser potenciada e harmonizada, no território; 

 Continuar com o Programa REVIVE, programa considerado pelo Governo como 

indo de encontro com a Estratégia Turismo 2027 (ET27), aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 134/2017, de 27 de setembro, através do qual é 

promovida a recuperação e valorização do património do Estado e a sua 

transformação em ativos económicos com recurso a investimentos privados, 

reforçando a atratividade de destinos regionais, a desconcentração da procura e 

o desenvolvimento turístico regional e nacional; 

 Valorizar, Programa de apoio ao investimento na valorização de Portugal 

enquanto destino turístico, apoiando projetos de investimento e iniciativas que 

tenham em vista a regeneração e reabilitação dos espaços públicos com interesse 

para o turismo e a valorização turística do património cultural e natural do país. 

Impulsionar o Turismo 4.0 – Programa de formação e dinamização do 

empreendedorismo no turismo, concursos para apoio a projetos turísticos 

relacionados com património natural e cultural e capacitação digital dos destinos 

e das empresas turísticas portuguesas; 
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 A reabilitação do ambiente urbano, através da preservação e qualificação do 

património histórico e cultural (material e imaterial), atribuindo-lhe valor 

identitário mas também encarando-o como potencial ativo económico, 

potenciador do turismo em Portugal; 

 Redinamização do comércio local e de proximidade, nomeadamente através da 

criação de um plano de promoção nacional e internacional das “Lojas com 

História” e desenvolvimento de uma plataforma online de informação sobre 

estabelecimentos comerciais de interesse histórico e cultural ou social; 

 Promoção da Língua, a Cultura, a Ciência Portuguesa e a Cidadania Lusófona, 

colocando este objetivo no centro da política externa. O Governo afirma como 

objetivo “continuar a favorecer a expansão do português, básico e secundário, no 

estrangeiro, quer como língua de herança, quer como língua estrangeira”, assim 

como promover “a cultura portuguesa e a sua internacionalização, 

designadamente através do programa da Ação Cultural Externa para 2018. 

Afirmando encarar a Cultura como uma área “transversal a todas as áreas da vida e da 

sociedade e elemento estruturante e motor de desenvolvimento do indivíduo, da 

sociedade e do território, sendo igualmente elemento diferenciador da afirmação de 

Portugal no mundo e um veículo importante para o seu reconhecimento no espaço 

internacional”, o Governo considera “por isso essencial promover o seu valor 

estruturante e o papel da criação, da experiência estética e do conhecimento na vida e 

na qualificação dos cidadãos, mas igualmente o seu valor económico e social enquanto 

fator de desenvolvimento individual e coletivo/social bem como, de promoção da coesão 

territorial e social”, enumerando um conjunto de medidas já implementadas, que se 

compromete a continuar: 

 Reposição do acesso gratuito a rede de museus e património cultural aos 

domingos e feriados;  
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 Apoio à criação e funcionamento das orquestras regionais, com o objetivo de 

promover o acesso e divulgação musical, para garantir equidade territorial na 

acessibilidade aos bens e serviços culturais; 

 Desenvolvimento de um programa de promoção da inclusão social e emprego 

através de práticas culturais (Cultura para Todos). 

O Governo, através das Grande Opções do Plano (GOP), compromete-se ainda a 

“continuar o seu trabalho olhando a cultura e a arte como fatores de inclusão social e de 

criação de emprego, investindo na criação de projetos de incentivo à inovação e coesão 

social”. 

 

2. COMUNICAÇÃO SOCIAL 

A nível da área da Comunicação Social, inserido no capítulo Valorizar a Cultura, o Governo 

compromete-se a: 

 Incrementar a qualidade e eficácia das políticas públicas; 

 Promover a formação dos profissionais da comunicação social local e regional; 

 Incentivar uma reflexão crítica sobre a deontologia profissional, no exercício da 

atividade jornalística. 

Relativamente ainda a este tema, o Governo refere que foram “desenvolvidos esforços 

para assegurar a disponibilização de mais conteúdos culturais, quer na Agência LUSA, 

quer na televisão pública através da substituição dos tempos reservados à publicidade 

por espaços de promoção e divulgação cultural, tanto na emissão da RTP3 como na RTP 

Memória, emitidas através da rede de televisão digital terrestre”. 
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3. JUVENTUDE 

Relativamente a políticas de juventude, o Governo compromete-se a dar continuidade a 

“uma estratégia interministerial integrada, centrada na qualificação, inserção e 

autonomização da população jovem, reforçando simultaneamente a sua presença cívica, 

política e associativa”. Também pretende continuar a orientar “uma política de 

valorização dos jovens nos domínios do arrendamento, do apoio às qualificações, 

nomeadamente através do reforço da ação social escolar, da empregabilidade e 

estabilidade do emprego”. Também refere particular atenção em criar medidas que “um 

mercado de trabalho mais justo e inclusivo, capaz de responder às situações mais difíceis 

de integração, uma repartição de rendimentos mais equilibrada por via de transferências 

sociais, uma melhor distribuição da carga fiscal ou um sistema de proteção social 

abrangente, capaz de responder e ajustar-se às necessidades e mutações da realidade 

social”, nomeadamente que abranja áreas tão diversas como a educação. 

Relativamente à área da educação, o Governo enuncia a intenção de dar continuidade à 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania nas escolas do ensino público, já em 

curso no ano letivo 2017-2018, assim como um conjunto de medidas com impacto na 

educação e cidadania da população mais jovem, tais como: 

 A redução das desigualdades através da promoção do acesso de todos os 

cidadãos a bens e serviços públicos de primeira necessidade, reforçando esta 

vertente no combate ao empobrecimento e na garantia da dignidade humana, 

nos quais se insere a área da educação; 

 Particular atenção na área da Educação, do pré-escolar ao ensino superior, tendo 

por objetivo a redução das desigualdades, nomeadamente pelo efeito potencial 

que tem na interrupção dos ciclos de pobreza e na sua transmissão 

intergeracional, com destaque para medidas como: gratuitidade dos manuais 

escolares a todo o 1.º ciclo do ensino básico, reforço contínuo da Ação Social 

Escolar procedendo-se à criação do 3.º escalão, alargamento da oferta pública de 

pré-escolar, com a criação de 70 novas salas, continuação da implementação do 
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Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, Reforço dos mecanismos de 

inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais, dar continuidade ao 

alargamento e contínua democratização do Ensino Superior num contexto de 

maior inclusão social; 

 Reforçar o apoio social a estudantes carenciados, designadamente através do 

aumento das dotações totais destinadas à ação social escolar direta, e melhoria 

de tempos de resposta através do novo processo desburocratizado de atribuição 

de bolsas de estudo; 

 A aposta numa escola inclusiva de 2.ª geração, que deverá intervir no âmbito da 

educação especial e da organização dos apoios educativos às crianças e aos jovens 

que deles necessitem, reforçando a aplicação que Portugal faz do espírito e da 

letra da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, das Nações 

Unidas; 

 No âmbito da segurança rodoviária, desenvolver estratégias de educação e 

sensibilização, com envolvimento de ONG, assim como formação cívica nas 

escolas, através de novos recursos educativos sobre prevenção rodoviária. 

 

4. DESPORTO 

É entendimento do Governo que as políticas de desporto se devem articular com as 

políticas de educação e juventude, constituindo, por seu turno, “um instrumento 

importante no fomento da saúde e bem-estar da população, no reforço da coesão social 

e territorial, no combate ao envelhecimento demográfico, ao isolamento social, ao 

individualismo, a todos os tipos de comportamentos discriminatórios e à degradação 

ambiental”. 

O Governo enuncia ainda a intenção de articular os setores da Educação, Ciência, Cultura, 

Desporto e Turismo, através da adoção “de uma cultura de defesa, aberta aos cidadãos, 
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valorizando os ativos culturais da Defesa Nacional (museus, bandas, monumentos, 

cerimoniais e locais de informação digital, entre outros)”. 

 

Assim, o Governo compromete-se a concretizar nas áreas da Cultura, Comunicação 

Social, Juventude e Desporto, os compromissos assumidos no Programa do XXI Governo 

Constitucional, que, segundo o mesmo, “corporizam uma visão de Portugal como país de 

ciência, inovação, cultura e conhecimento”. 

 

PARTE III – OPINIÃO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER 

Conforme o disposto no nº 3 do artigo 137º do Regimento da Assembleia da República, 

o relator do presente parecer reserva, nesta sede, a sua apreciação sobre a iniciativa em 

apreço a que é de “elaboração facultativa”, remetendo a sua opinião para a discussão 

sobre estas matérias no debate para apreciação na especialidade. 

 

PARTE IV – CONCLUSÕES 

1. O Governo apresentou à Assembleia da República a presente proposta de lei 

referente às Grandes Opções do Plano (GOP) para 2018; 

2. A proposta de lei e as Grandes Opções do Plano foram objeto de apreciação pela 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, nos termos do 

presente parecer; 

3. Em especial foram analisadas as áreas relativas à Cultura, Comunicação Social, 

Juventude e Desporto; 

4. O presente parecer sobre a Proposta de Lei 99/XIII, contendo as Grandes 

Opções do Plano para 2018, deve ser enviado à Comissão de Orçamento, 

Finanças e Modernização Administrativa, competente para elaborar o Relatório 
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Final, nos termos do n.°3 do artigo 205.° do Regimento da Assembleia da 

República (RAR). 

 

Palácio de S. Bento, 25 de outubro de 2017. 

 

O Deputado autor do Parecer                                         A Presidente da Comissão 

   

    

 (Jorge Campos)    (Edite Estrela) 


