Grupo Parlamentar

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 884/XIII-2.ª
Recomenda ao Governo que inclua um representante da Associação Portuguesa de
Radiodifusão no Conselho Nacional de Cultura

Exposição de motivos
O Conselho Nacional de Cultura (CNC), instituído pelo Decreto-Lei n.º 215/2006, de 27
de outubro, é o órgão consultivo do Ministério da Cultura com a “missão de emitir
pareceres e recomendações sobre questões relativas à realização dos objetivos de
política cultural e propor medidas que julgue necessárias ao seu desenvolvimento, por
solicitação do ministro respetivo ou dos serviços e organismos do Ministério da
Cultura”.
O CNC é um órgão colegial que funciona em plenário e em secções especializadas, que
contam com a participação de diversas entidades, serviços ou estruturas da
Administração Pública e da sociedade civil, ligadas à área da cultura.
Tendo em conta o princípio da participação de entidades representativas, atento o fim
consultivo e especializado de cada uma daquelas secções, existe uma lacuna que urge
colmatar: não está prevista a representação do sector da radiodifusão na Secção
Especializada de Direito de Autor e Direitos Conexos, cuja composição se encontra
prevista no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 132/2013 de 13 de setembro.
De facto, a ausência da rádio torna-se incompreensível quando todos os outros
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sectores se encontram já, justificadamente, representados: a imprensa, os operadores
de distribuição de televisão, os editores e livreiros e os editores de fonogramas e
videogramas.
Assim, e tendo em consideração o papel da rádio na difusão e divulgação da cultura
em Portugal:
O Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao abrigo das disposições constitucionais e
regimentais aplicáveis, propõe que a Assembleia da República recomende ao
Governo que proceda à inclusão de um representante da Associação Portuguesa de
Radiodifusão na composição da Secção dos direitos de autor e direitos conexos, do
Conselho Nacional de Cultura.

Palácio de S. Bento, 23 de maio de 2017
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Os Deputados,
João Almeida
Ana Rita Bessa
Vania Dias da Silva
Nuno Magalhaes
Telmo Correia
Cecilia Meireles
Helder Amaral
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