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ATA NÚMERO 152/XII/3ª SL 

15.outubro.2013 – 15h00 
 

Aos 15 dias do mês de outubro de 2013, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Educação, 
Ciência e Cultura, na sala 03, 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. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
 

2. Aprovação de atas 
 
 

3. Comunicações do Presidente 
 
 

4. Audiência à Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual - APCA – 15h00 
 
 
5. Audição do Ministro da Educação e Ciência, nos termos da apreciação da política 

geral do Ministério da Educação e Ciência (no âmbito do n.º 2 do art. 104.º do RAR) – 
16h00 

 
 
6. Projeto de Relatório de progresso sobre a aprovação e entrada em vigor das leis e da 

consequente regulamentação, referente à 2ª Sessão Legislativa da XII Legislatura e 
Projeto de Relatório sobre as leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas 
da IX Legislatura ao final da 2ª Sessão da XII Legislatura 

 

 Apreciação 
 
7. Outros assuntos 
 
 
8. Data da próxima reunião 

 
Dia 16 de Outubro de 2013 – 14h00 
Dia 16 de Outubro de 2013 – 17h30 
Dia 22 de Outubro de 2013 – 15h00 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  
 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
A reunião foi presidida pelo Sr. Vice-Presidente da Comissão, Deputado Acácio Pinto. 
 
O Sr. Deputado Luís Fazenda (BE) solicitou o adiamento do ponto 6 da Ordem do Dia para a 
reunião seguinte da Comissão, o que foi aceite. 
 
Com esta alteração, a Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes 
do PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE, registando-se a ausência do PEV. 
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2. Aprovação de atas 
 

As atas n.ºs 150 e 151, relativas às reuniões de 8 e 9 de outubro, foram aprovadas por 
unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE, registando-se a 
ausência do PEV. 
 

3. Comunicações do Presidente 
 
 
3.1. O Sr. Presidente comunicou que baixaram à Comissão as seguintes iniciativas legislativas: 
 

  Projeto de Lei n.º 389/XII/2.ª (PSD) - Introduz dois representantes do Conselho das 
Comunidades Portuguesas na composição do Conselho Nacional de Educação.  

 
Os Srs. Deputados Pedro Lynce (PSD), Odete João (PS), Pedro Morais Soares (CDS-
PP) e Amadeu Albergaria (PSD) pronunciaram-se, no sentido da constituição de um 
grupo de trabalho para discussão do Projeto de Lei, na especialidade, o que foi 
aprovado, com a oposição do PCP. A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) chamou a 
atenção para a dificuldade de os grupos mais pequenos assegurarem a presença nas 
diversas reuniões, entendendo, por outro lado, que a discussão seria mais expedita na 
Comissão. 

 
O Sr. Presidente solicitou aos coordenadores dos Grupos Parlamentares a indicação 
dos respetivos representantes no Grupo de Trabalho. 

 

  Projeto de Resolução n.º 841/XII (PS) - Recomenda ao Governo que promova o 
multilinguismo mediante a integração do inglês no currículo obrigatório do 1º ciclo do 
ensino básico e crie condições para a aprendizagem de uma segunda língua 
estrangeira no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular. A Sra. Deputada 
Odete João (PS) indicou que comunicaria mais tarde a opção pela discussão na 
Comissão ou em Plenário. 

 
3.2.  Foram ainda recordados os trabalhos agendados para o dia seguinte, 16 de outubro, 

designadamente a visita ao Instituto de Telecomunicações, na qual se encontravam 
inscritos os Srs. Deputados Elza Pais (PS), Rui Caetano (CDS-PP) e Maria José Castelo 
Branco (PSD). 

 
3.3.  A Comissão aprovou o mandato, o prazo dos trabalhos (60 dias) e o plano de atividades 

do Grupo de Trabalho do Regime Jurídico da Partilha da Dados Informáticos (PJL 
228/XII), cuja composição é a seguinte: 

 

 PSD - Coordenadora Dep. Isilda Aguincha 

 PSD Dep. Maria Conceição Pereira 

 PS Dep. Inês de Medeiros 

 CDS/PP Dep. Michael Seufert 

 PCP Dep. Miguel Tiago 

 BE  Dep. Pedro Filipe Soares 
 
3.4. Relativamente ao pedido de audiência que a Pró- Inclusão - Associação Nacional de 

Docentes de Educação Especial dirigiu ao Grupo de Trabalho da Educação Especial, foi a 
mesma agendada para o dia 24 de outubro, às 14h00, como acordado no respetivo Grupo 
de Trabalho. 

 
3.5. Foi apreciado o relatório da audiência concedida ao Sindicato Independente de 

Professores e Educadores (SIPE), não se tendo registado quaisquer observações em 
relação ao mesmo.  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37627
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37627
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37964
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37964
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37964
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37964
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3.6. Foi apreciada a proposta apresentada pela Coordenadora da Equipa Parlamento dos 

Jovens, relativa aos convites para debates nas Escolas com a presença de Deputados, 
tendo sido deliberado o seguinte: os convites enviados pelas escolas até 5 de novembro 
serão para os debates a realizar antes das férias do Natal; os convites recebidos até 3 de 
dezembro serão para debates a realizar durante o mês de janeiro. 

 

4. Audiência à Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual - APCA – 15h00 
 
Os representantes da Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual (APCA) – Paulo 
Branco, Pandora da Cunha Telles e Luís Galvão Telles – fizeram uma breve exposição sobre a 
situação de incumprimento da legislação em vigor, por parte dos operadores de serviços de 
televisão por subscrição e que, no seu entender, irá conduzir à paralisação total do setor 
cinematográfico e audiovisual em Portugal, visto que não existe outra forma de financiamento. 
 
Esclareceram que as taxas previstas no Decreto-Lei n.º 9/2013, de 24 de janeiro, que regula a 
liquidação, a cobrança, o pagamento e a fiscalização das taxas previstas na Lei n.º 55/2012, de 
6 de setembro, que aprova a lei das atividades cinematográficas e audiovisuais, não estão a 
ser pagas, sendo que terão atingido, até ao momento, 12.500.000€ no caso do Grupo Zon/TV 
Cabo, 6.305.202€ no caso da PT Comunicações, 4.690.928€ no caso da Cabovisão, 166.663€ 
no caso da Vodafone e 148.092€ no caso da Optimus. Consideram que não existem motivos 
para que estas empresas não cumpram as suas obrigações, visto que têm benefícios, sendo 
que a legislação aprovada vem repor uma situação que deveria ter sido regularizada há anos. 
 
Assim, solicitam a intervenção dos Deputados da Comissão, no sentido da resolução deste 
impasse, que compromete o desenvolvimento económico nacional e a criação de emprego, 
envolvendo a produção cinematográfica, a produção audiovisual, a exibição independente e a 
distribuição independente. 
 
A Sra. Deputada Conceição Pereira (PSD) referiu-se à já expectável redução da taxa de 
publicidade e afirmou que as empresas em incumprimento têm obrigação de pagar as taxas, 
pelo que o PSD tudo fará para que não deixem de o fazer. 
 
A Sra. Deputada Inês de Medeiros (PS) considerou inaceitável e escandalosa esta situação, 
entendendo que deverá ser sistematicamente denunciada, ainda mais no contexto em que o 
País se encontra. Lembrou o compromisso do Sr. Secretário de Estado da Cultura, de levar 
esta questão até ao fim, lamentando, no entanto, que o Sr. Primeiro-Ministro não se tenha 
ainda pronunciado sobre este problema. 
 
O Sr. Deputado Pedro Morais Soares (CDS-PP) considerou esta situação inaceitável e lembrou 
as declarações do Sr. Secretário de Estado da Cultura, na última audição na Comissão, que 
assumiu o compromisso de tudo fazer no sentido do cumprimento da legislação em vigor. 
 
O Sr. Deputado Miguel Tiago (PCP) lembrou que o PCP votou contra esta lei, na votação final 
global, por entender que desresponsabiliza o Estado pela fruição da Cultura em Portugal. 
Considerou, no entanto, que a lei deve ser cumprida e que deverá existir uma repartição de 
esforços, e disse estranhar que o Estado não hesite em efetuar execuções fiscais a individuais 
e não proceda de igual forma em relação às empresas. 
 
Os representantes da APCA reafirmaram a necessidade de se encontrar uma solução que 
permita fazer face a esta atitude, que consideram criminosa, entendendo que se justifica um 
plano de emergência para este setor. Chamaram ainda a atenção para a importância de se 
apelar à consciência cívica das empresas, relativamente aos seus deveres, considerando que 
o próprio Primeiro-Ministro deveria empenhar-se numa solução para este problema. 
 
A audiência foi gravada em registo áudio e vídeo, encontrando-se as gravações disponíveis na 
página da Comissão na Internet. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=96106
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5. Audição do Ministro da Educação e Ciência, nos termos da apreciação da política 
geral do Ministério da Educação e da Ciência (no âmbito do n.º 2 do art. 104.º do RAR) 
– 16h00 

 
Após a comunicação inicial do Sr. Ministro da Educação e Ciência, procedeu-se à primeira 
ronda de intervenções, na qual participaram os Srs. Deputados Odete João (PS), Amadeu 
Albergaria (PSD), Artur Rego (CDS-PP), Rita Rato (PCP), Luís Fazenda (BE) e Heloísa 
Apolónia (PEV), tendo o Sr. Ministro usado da palavra, após cada intervenção, para responder 
às questões colocadas.  
 
Na segunda ronda, registaram-se as intervenções dos Srs. Deputados Pedro Delgado Alves 
(PS), Duarte Marques (PSD), Pedro Morais Soares (CDS-PP), Paula Batista (PCP), Luís 
Fazenda (BE) e Heloísa Apolónia (PEV), tendo o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado 
respondido às questões colocadas após cada intervenção. 
 
Na terceira ronda, intervieram os Srs. Deputados Ana Sofia Bettencourt (PSD), Elza Pais (PS), 
Rita Rato (PCP), Margarida Almeida (PSD), Carlos Enes (PS), Rui Caetano (CDS-PP), Isilda 
Aguincha (PSD), Acácio Pinto (PS), Isidro Araújo (PSD), Paula Batista (PCP), Maria José 
Castelo Branco (PSD), Pedro Delgado Alves (PS), Emília Santos (PSD), Carla Cruz (PCP), 
Rosa Arezes (PSD), Odete João (PS) e Pedro Lynce (PSD). O Sr. Ministro e os Srs. 
Secretários de Estado usaram da palavra após a intervenção do Sr. Deputado Acácio Pinto 
(PS) e no final da ronda, respondendo aos dois blocos de questões, no final de cada um. 
 
A audição foi gravada em registo áudio e vídeo, encontrando-se as gravações disponíveis na 
página da Comissão na Internet. 
 

6. Projeto de Relatório de progresso sobre a aprovação e entrada em vigor das leis e 
da consequente regulamentação, referente à 2ª Sessão Legislativa da XII Legislatura e 
Projeto de Relatório sobre as leis parcialmente regulamentadas e não 
regulamentadas da IX Legislatura ao final da 2ª Sessão da XII Legislatura 

 
Adiado. 
 

7. Outros assuntos 
 
 

8. Data da próxima reunião 
 

Dia 16 de Outubro de 2013 – 14h00 
Dia 16 de Outubro de 2013 – 17h30 
Dia 22 de Outubro de 2013 – 15h00 

 
 

A reunião foi encerrada às 19h52 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida 
e aprovada, será devidamente assinada. 
 
 
Palácio de São Bento, 15 de outubro 2013 
 
 

O Vice-Presidente  
 
 
 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=96108
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 (Acácio Pinto) 
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Folha de Presenças 
 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
  

Acácio Pinto 
 Amadeu Soares Albergaria 
 Ana Sofia Bettencourt 
 Carlos Enes 
 Duarte Marques 
 Heloísa Apolónia 
 Inês de Medeiros 
 Isidro Araújo 
 Isilda Aguincha 
 José Ribeiro e Castro 
 Luís Fazenda 
 Margarida Almeida 
 Maria Conceição Pereira 
 Maria José Castelo Branco 
 Odete João 
 Paulo Cavaleiro 
 Pedro Delgado Alves 
 Pedro Pimpão 
 Rita Rato 
 Rui Pedro Duarte 
 Ana Oliveira 
 Artur Rêgo 
 Carlos Zorrinho 
 Elza Pais 
 Emília Santos 
 João Prata 
 Maria Gabriela Canavilhas 
 Maria João Ávila 
 Maria Manuela Tender 
 Miguel Tiago 
 Paula Baptista 
 Pedro Alves 
 Pedro Lynce 
 Pedro Morais Soares 
 Rosa Arezes 
 Rui Jorge Caetano 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Michael Seufert 
 
 
  
 


