
 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

 

ATA NÚMERO 121/XIII (3.ª) 
 

 
 

A 24 de abril de 2018, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude 

e Desporto, na Sala 10 do Palácio de S. Bento, na presença dos Senhores Deputados constantes da 

folha de presenças que faz parte integrante desta ata, com a seguinte Ordem do Dia: 

 

1. Informações; 

 

2. Apreciação e votação das atas das reuniões de 13, 14 e 21 de março e de 4, 10 e 18 de abril de 

2018; 

 

3. Projeto de resolução n.º 1185/XIII (3.ª) (BE) – Recomenda a constituição de um grupo de 

trabalho para o levantamento da situação em que se encontram os arquivos nacionais tendo em 

vista a sua reforma e salvaguarda da memória e história portuguesas; 

 

4.Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição n.º 484/XIII (3.ª) - Reconsideração 

da reestruturação do Largo de Jesus em Setúbal: 

  

 Relator(a): a indicar pelo BE 

 

5.Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição n.º 488/XIII (3.ª) – Apresentada por 

Paulo Alexandre Silva Almeida, solicitando o reconhecimento das edições do Campeonato de 

Portugal realizadas entre 1922 e 1938: 

 

 Relator(a): a indicar pelo PSD 

 

6.Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição n.º 491/XIII (3.ª) – Apresentada por 

Jorge Emanuel Duarte de Carvalho Martins, solicitando a criação de dia e de memorial às vítimas 

da Inquisição: 

 

 Relator(a): a indicar pelo PS 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41937
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13168
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/AtividadeLegislativaFiscalizacao.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13175
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7.Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição n.º 492/XIII (3.ª) – Apresentada pela 

Associação Moradores e Amigos da Foz Velha, solicitando a defesa do conjunto «Foz Velha», no 

Porto: 

 

 Relator(a): a indicar pelo PSD 

 

8. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a 

audição do Ministro da Cultura, sobre o atraso da entrada em funções do novo Conselho de 

Administração da RTP; 

 

9. Distribuição da COM(2018) 148 - Proposta de DIRETIVA DO CONSELHO relativa ao sistema 

comum de imposto sobre os serviços digitais aplicável às receitas da prestação de determinados 

serviços digitais: 

 

  Relator(a): a indicar pelo PSD 

 Data de apreciação do relatório: sem prazo 

 

10. Distribuição do Relatório intitulado Portugal na União Europeia 2017: 

 

Relator(a): a indicar pelo PS 

 

11. Outros assuntos. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13176
http://arnet/sites/XIIILeg/COM/4CAE/DocumentosEntidadesExternas/76c319f5-14dd-4b8d-a14e-533384cfa5a6.pdf
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Antes do início dos trabalhos, o Senhor Deputado José Carlos Barros (PSD) solicitou que os pontos 

respeitantes às notas de admissibilidade e ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar 

do PSD fossem apreciados antes do primeiro ponto da Ordem do Dia, o que mereceu o consenso 

de todos os Grupos Parlamentares.  

 

Dando então início à reunião o Senhor Presidente em exercício, Deputado Pedro do Ó Ramos, 

informou que o ponto 4 seria o primeiro a ser apreciado.  

 

1. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição n.º 484/XIII (3.ª) - 

Reconsideração da reestruturação do Largo de Jesus em Setúbal 

 

Entrando na apreciação deste ponto, a Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) disse que o Grupo 

Parlamentar do PCP não votaria a favor da nota de admissibilidade, porque no caso em apreço o 

peticionário solicita que a Assembleia da República se pronuncie sobre decisões de um órgão do 

poder local, o que constitui de facto uma ingerência na sua autonomia.  A matéria constante da 

petição é da competência da câmara municipal, tendo a assembleia municipal respetiva, órgão 

fiscalizador da sua atividade, competência para intervir. 

 

O Senhor Deputado Jorge Campos (BE)  disse acompanhar as reservas do Grupo Parlamentar do 

PCP e que, nesse sentido, votaria contra a nota de admissibilidade. 

 

O Senhor Deputado José Carlos Barros (PSD) e a Senhora Deputada Carla Sousa (PS) referiram que 

os seus grupos parlamentares iriam abster-se na referida votação. 

  

Uma vez submetida à votação, a nota de admissibilidade foi rejeitada, com os votos contra dos 

Grupos Parlamentares do BE e do PCP a abstenção dos Grupos Parlamentares do PSD e PS. 

  

2. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição n.º 488/XIII (3.ª) – Apresentada 

por Paulo Alexandre Silva Almeida, solicitando o reconhecimento das edições do Campeonato 

de Portugal realizadas entre 1922 e 1938 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13168
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/AtividadeLegislativaFiscalizacao.aspx
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O Senhor Presidente em exercício submeteu à apreciação a nota de admissibilidade, que foi 

aprovada por unanimidade pelo Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE e PCP, tendo-se registado a 

ausência do Grupo Parlamentar do CDS-PP. 

 

Foi nomeado relator o Senhor Deputado Joel Sá (PSD).  

  

3. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição n.º 491/XIII (3.ª) – Apresentada 

por Jorge Emanuel Duarte de Carvalho Martins, solicitando a criação de dia e de memorial às 

vítimas da Inquisição 

 

O Senhor Presidente em exercício submeteu à votação a nota de admissibilidade, que foi 

aprovada por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE e PCP,, tendo-se registado 

a ausência do Grupo Parlamentar do CDS-PP. 

 

Foi nomeado relator o Senhor Deputado Pedro Delgado Alves (PS).  

 

4. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição n.º 492/XIII (3.ª) – Apresentada 

pela Associação Moradores e Amigos da Foz Velha, solicitando a defesa do conjunto «Foz 

Velha», no Porto 

 

A nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, 

BE e PCP, , tendo-se registado a ausência do Grupo Parlamentar do CDS-PP. 

 

Foi nomeado relator o Senhor Deputado Firmino Pereira (PSD).  

 

5. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a 

audição do Ministro da Cultura, sobre o atraso da entrada em funções do novo Conselho de 

Administração da RTP 

 

O Senhor Deputado José Carlos Barros (PSD) fez a apresentação do requerimento adiantando que 

há mais de três meses que está por entrar em funções o novo Conselho de Administração da RTP 

devido à falta de parecer vinculativo do Ministério das Finanças relativamente à designação de 

um dos seus administradores. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13175
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13176
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b517651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c314a6c6358566c636d6c745a57353062334d765231416c4d6a426b627955794d4642545243387a4c734b714a5449775532567a63384f6a627955794d45786c5a326c7a6247463061585a684c334a6c6358566c636d6c745a573530627955794d43306c4d6a424264575270773666446f32386c4d6a426b627955794d464e6c626d6876636955794d453170626d6c7a64484a764a5449775a47456c4d6a42446457783064584a684c6e426b5a673d3d&fich=requerimento+-+Audi%c3%a7%c3%a3o+do+Senhor+Ministro+da+Cultura.pdf&Inline=true
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Para o Grupo Parlamentar do PSD esta situação é muito difícil de compreender e especialmente 

lesiva do interesse público e daí considerar que o Ministro da Cultura, que é quem tutela a RTP, 

deve vir ao Parlamento dar explicações. 

 

A Senhora Deputada Carla Sousa (PS) disse que na semana anterior essa questão tinha ficado 

resolvida com a emissão do referido parecer por parte do Ministério das Finanças e que, portanto, 

já não fazia sentido este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD.  

 

Uma vez submetido à votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade, tendo-se registado 

a ausência do Grupo Parlamentar do CDS-PP. 

 

6. Informações 

 

Entrando na primeira parte deste ponto da Ordem do Dia, o Senhor Presidente em exercício deu 

conta que foi entregue nos serviços da Comissão o relatório de atividades e contas referente ao 

ano de 2017 da ARCO, Centro de Arte & Comunicação Visual. 

 

Informou que a Senhora Deputada Maria Antónia de Almeida Santos (PS) tinha cessado funções 

como membro suplente da 12.ª Comissão. 

 

Disse também que as Jornadas Parlamentares do Grupo Parlamentar do CDS-PP teriam lugar nos 

dias 21 e 22 de maio de 2018 e que o Congresso do PS no dia 25 de maio. 

 

Ainda no âmbito deste ponto da Ordem do Dia, informou a Comissão que a Associação 

Portuguesa das Escolas de Navegadores de Recreio tinha solicitado uma audiência para abordar a 

questão do projeto de regulamento da náutica de recreio. 

 

Em relação à proposta apresentada pela Direção-Geral de Saúde para comemoração do Dia 

Mundial da Atividade Física, propondo um momento no Plenário de promoção da atividade física 

(à semelhança do Plenário da OMS em Roma) e uma marcha pela atividade física com Deputados 

e colaboradores da Assembleia da República, a realizar antes de um Plenário, entre as 14.30 e as 

15.00 horas, a Comissão decidiu remeter esse assunto para a Conferência de Líderes na medida 
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em que envolve não apenas os Deputados da 12.ª Comissão mas também todos os Deputados da 

Assembleia da República. 

 

7. Apreciação e votação das Atas de 13, 14 e 21 de março e de 4, 10 e 18 de abril de 2018 

 

As atas respeitantes às reuniões de  13, 14 e 21 de março de 2018 e de 4, 10 e 18 de abril de 2018 

foram aprovadas por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE e PCP, tendo-se 

registado a ausência do Grupo Parlamentar do CDS-PP. 

 

8. Projeto de resolução n.º 1185/XIII (3.ª) (BE) – Recomenda a constituição de um grupo de 

trabalho para o levantamento da situação em que se encontram os arquivos nacionais tendo 

em vista a sua reforma e salvaguarda da memória e história portuguesas 

 

O Senhor Presidente em exercício lembrou que esta iniciativa tinha sido discutida em Comissão 

no dia 31 de janeiro, tendo nessa ocasião a Senhora Deputada Teresa Caeiro (CDS-PP) 

apresentado uma proposta de melhoria de redação, que foi acolhida por todos os Grupos 

Parlamentares. 

 

Na medida em que só agora foi entregue aos serviços da Comissão, a respetiva informação só será 

enviada agora para Plenário. 

 

9. Distribuição da COM(2018) 148 - Proposta de DIRETIVA DO CONSELHO relativa ao sistema 

comum de imposto sobre os serviços digitais aplicável às receitas da prestação de determinados 

serviços digitais 

 

O Senhor Deputado José Carlos Barros (PS) indicou que a relatora desta iniciativa seria a Senhora 

Deputada Sara Madruga da Costa (PSD). 

 

10. Distribuição do Relatório intitulado Portugal na União Europeia 2017: 

 

A Senhora Deputada Carla Sousa (PS) indicou que a relatora desta iniciativa, cujo relatório deverá 

ser apreciado na reunião da Comissão de 8 de maio de 2018, seria ela própria. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41937
http://arnet/sites/XIIILeg/COM/4CAE/DocumentosEntidadesExternas/76c319f5-14dd-4b8d-a14e-533384cfa5a6.pdf
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11. Outros assuntos 

 

No âmbito deste ponto, o Senhor Deputado José Carlos Barros (PSD) requereu o agendamento em 

Comissão do projeto de lei n.º 483/XIII (2.ª) - Procede à 1.ª alteração da Lei n.º 23/2006, de 23 de 

junho, modificando o regime jurídico do associativismo jovem -, da iniciativa do Grupo 

Parlamentar do PSD, uma vez que até ao presente o grupo de trabalho criado para apreciar as 

iniciativas relativas ao associativismo jovem nunca reuniu. 

  

Após uma breve apreciação sobre este ponto, a Comissão deliberou apreciar e votar este 

requerimento na próxima reunião da Comissão. 

 

A reunião foi encerrada às 16 horas e 05 minutos, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 24 de abril de 2018 

 

 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO,  

 

 
 

(EDITE ESTRELA) 
 

 
 
 
 
Nota: A ata foi aprovada por unanimidade, tendo-se registado a ausência do Grupo Parlamentar 

CDS-PP na reunião de 2 de maio de 2018. 
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
Amadeu Soares Albergaria 
Carla Sousa 
Diana Ferreira 
Helga Correia 
Hugo Carvalho 
Joana Barata Lopes 
Joel Sá 
Jorge Campos 
José Carlos Barros 
Norberto Patinho 
Pedro do Ó Ramos 
Sara Madruga da Costa 
Susana Lamas 
Margarida Mano 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
Diogo Leão 
Ivan Gonçalves 
João Pinho de Almeida 
João Torres 
Luís Monteiro 
Margarida Balseiro Lopes 
Pedro Delgado Alves 
Teresa Caeiro 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
Edite Estrela 
 
 
 
 


