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

Projeto de Resolução n.º 318/XIII, 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 13 de maio de 2016, tendo 

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

no dia 17 do mesmo mês.  

 

3. A discussão do Projeto de Resolução ocorreu na reunião da Comissão do dia 29 de 

junho, nos seguintes termos: 

 

A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) apresentou a iniciativa, referindo, em síntese, 

o que se pretende: a extinção da Fundação Côa Parque e a passagem da sua gestão, 

bem como a do Museu, para o Ministério da Cultura; a integração, com vínculo efetivo 

em funções públicas, dos trabalhadores da Fundação Côa Parque; a adoção de 

medidas de âmbito orçamental, com carácter progressivo, no sentido do cabal 

cumprimento das funções do Museu e Parque Arqueológico do Vale do Côa; e ainda a 

contratação do pessoal que assegure um quadro de pessoal adequado às 

necessidades permanentes da organização da visita pública. 

 

Fez ainda alusão à proliferação de fundações registada nos últimos anos, que 

correspondem a um esvaziamento das funções do Estado, entendendo que a Fundação 

Côa Parque é disso exemplo, dada a desresponsabilização e o desinvestimento do 

Estado em relação a este importante património cultural. 

 

Terminou, defendendo que os problemas do Côa só podem ser resolvidos com a 

alteração do modelo de gestão e que este património deverá voltar à esfera do Estado, 

lembrando que, de qualquer modo, 95% do financiamento é proveniente do Estado 

central. 

 

4. A Senhora Deputada Gabriela Canavilhas (PS) referiu-se à posição que o PCP tem 

assumido em relação ao regime fundacional e disse compreender que os funcionários 

se sintam respaldados pela segurança do pagamento de salários pelo Estado, 

entendendo, no entanto que, só por si, essa não é garantia de uma boa política. 

Lembrou que apenas 6 funcionários não são funcionários públicos e que o 

financiamento da Fundação é assegurado a 100% pelo Estado, através das instituições 

fundacionais. 

 

Defendeu que o regime fundacional não representa desresponsabilização do Estado, 

mas antes maior agilidade na gestão, apresentando alguns casos de sucesso, como 

por exemplo, a Fundação Casa da Música ou a Fundação Arpad Szénes – Vieira da 

Silva. Concluiu, anunciando que o PS não acompanha o projeto de resolução do PCP, 

por entender que o problema não reside no modelo de gestão, mas antes no 

subfinanciamento. 
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5. A Senhora Deputada Teresa Caeiro (CDS-PP) considerou que a grande preocupação 

do PCP diz respeito ao modelo de gestão e que o está em causa é uma questão 

ideológica, uma vez que a fonte de financiamento é estritamente pública.  

 

Afirmou que o maior problema da Fundação Côa Parque diz respeito ao 

subfinanciamento e, a este propósito, defendeu que a Comissão deverá promover uma 

discussão sobre a missão e o financiamento das fundações do Estado.  

 

6. O Senhor Deputado Jorge Campos (BE) destacou a importância do património do Vale 

do Côa, não apenas para a região, mas para o País. Manifestou, de seguida, o apoio do 

BE em relação ao projeto de resolução do PCP, por entender que os resultados da 

Fundação não são satisfatórios e revelam a necessidade de uma maior intervenção do 

Estado. 

 

7. A Senhora Presidente da Comissão disse conhecer bem a situação e afirmou que o 

modelo de fundação tem-se revelado ajustado em alguns casos, em particular em 

situações de maior distância territorial, por permitir agilizar a tomada de decisão e a 

resolução de problemas. Defendeu que o que está em causa, neste caso, não é o 

modelo em si, mas o incumprimento das responsabilidades assumidas pelas entidades 

fundacionais, e terminou, considerando que valerá a pena experimentar este modelo, já 

defendido pelo Ministro da Cultura, esperando que todas as partes assumam os seus 

compromissos.  

 

8. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) agradeceu as intervenções e reafirmou as 

propostas constantes da parte resolutiva do projeto em discussão. Referiu que a 

iniciativa não visava a existência ou não de fundações, mas que, quanto a isso, não 

podia acompanhar a proliferação de fundações que serviam para a 

desresponsabilização do Estado por matérias que são da sua competência direta. 

Acrescentou ainda que a situação dos trabalhadores é uma questão importante, 

embora não seja a única, lembrando que há um grupo de trabalhadores muito 

empenhado que ali trabalha e que deve ser valorizado. Terminou, defendendo a 

tomada de medidas que assegurem a viabilidade daquele importante património, bem 

como a garantia do direito constitucional de acesso à cultura, reafirmando que a 

fundação não vai resolver estas questões. 

 

9. Realizada a discussão, cuja gravação áudio se encontra disponível no Projeto de 

Resolução n.º 318/XIII, remete-se esta Informação a Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia da República, para agendamento da votação da iniciativa na sessão 

plenária, nos termos do n.º 1 do art.º 128.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

Assembleia da República, em 5 de julho de 2016 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
(Edite Estrela) 
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