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I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa  

O presente Projeto de Lei, da iniciativa de um conjunto de Deputados do PS, preconiza 

a clarificação do disposto na Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho, que estabelece o regime 

jurídico da cobertura jornalística em período eleitoral, regula a propaganda eleitoral 

através de meios de publicidade comercial e revoga o Decreto -Lei n.º 85 -D/75, de 26 

de fevereiro, na parte relativa às restrições à publicidade institucional realizada por 

entidades públicas em período eleitoral.  

 

O n.º 4 do artigo 10.º da referida Lei, único preceito objeto da iniciativa em apreço, 

determina atualmente que “No período referido no n.º 1 é proibida a publicidade 

institucional por parte dos órgãos do Estado e da Administração Pública de atos, 

programas, obras ou serviços, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública.” 

 

É entendimento dos proponentes que a norma, que integra o capítulo intitulado 

“Propaganda eleitoral através de meios de publicidade comercial”, foi objeto de 

“recentes orientações interpretativas” (1 e 2) da Comissão Nacional de Eleições que 

“reabriram inúmeras dúvidas quanto à aplicação daquelas regras, suscetíveis de as 

alargarem muito para além do espírito e dos objetivos da lei”.   

 
Nesse sentido, em três artigos, o primeiro definidor do respetivo objeto e o terceiro 

diferindo o início de vigência da alteração para o dia subsequente ao da sua publicação 

– salvaguardada a sua inaplicabilidade às eleições de 2019 - os subscritores da iniciativa 

https://dre.pt/application/file/a/69864065
http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/2019_pe_nota_informativa_publicidade-institucional.pdf
http://www.cne.pt/news/nota-de-esclarecimento-publicidade-institucional_6398
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propõem, em norma de natureza interpretativa1, a clarificação de que a proibição da 

publicidade institucional prevista no n.º 4 do artigo 10.º vigora: 

- “após o termo do prazo de entrega das candidaturas às eleições a que se refere o n.º 

2 do artigo 2.º” (período temporal de referência para a proibição, com início no momento 

em que é fixado o elenco de candidatos e forças políticas concorrentes, 

necessariamente posterior à marcação do ato eleitoral); 

- para “os órgãos e os seus titulares que sejam objeto de eleição ou cuja composição 

dependa do resultado do ato eleitoral a realizar” (sujeitos da proibição, tornando assim 

inequívoca a leitura normativa a fazer);  

- tendo por objeto as ações hoje contempladas na norma mas “sem prejuízo de ações 

informativas já em curso ou de realização periódica ou sazonal.” (salvaguardando, 

portanto, “o que seria a atividade corrente dos serviços”). 

Na exposição de motivos, o proponente enuncia o principal fundamento da providência 

legislativa apresentada: a necessidade de “clarificar aspetos equívocos e evitar todas 

as leituras que tornariam o regime menos equilibrado” em face das referidas orientações 

interpretativas da CNE e do debate público que suscitaram. 

                                                           
1 O que teria as consequências do artigo 13.º do Código Civil (Aplicação das leis no tempo. Leis interpretativas) que 

determina, designadamente, que “1. A lei interpretativa integra-se na lei interpretada, ficando salvos, porém, os efeitos 
já produzidos pelo cumprimento da obrigação, por sentença passada em julgado, por transação, ainda que não 
homologada, ou por atos de análoga natureza.” 
Na verdade, contrariando aparentemente essa natureza, o Projeto de Lei determina, no seu artigo 3.º, a inaplicabilidade 
da Lei aos atos eleitorais de 2019, com vista a assegurar que não possa ser ”encarada como tendo efeitos retroativos”. 
Tal poderá constituir “índice inequívoco de que não reveste essa natureza a norma cujos efeitos retroativos não se 
reportam ao início de vigência de outra norma a que se pretende atribuir a natureza de norma interpretativa” (Ac. STA 
de 2-6-1977, BMJ, 240º - 233). Prevalecendo, por opção dos proponentes, atento o âmbito de aplicação da Lei, a não 
produção de efeitos no período correspondente aos atos eleitorais do presente ano, a natureza interpretativa da Lei não 
parece porém sair prejudicada uma vez que a iniciativa tem “carácter declaratório” e não “inovatório” (na expressão de 
Baptista Machado, in Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Coimbra, 1983).   
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Recorde-se que a norma foi objeto de jurisprudência do Tribunal Constitucional, 

designadamente o Acórdão n.º 545/2017 de que se destaca, com relevo para a 

apreciação da presente iniciativa, o seguinte: “A proibição de publicidade institucional 

que recai sobre os órgãos do Estado e da Administração Pública visa impedir que, em 

período eleitoral, a promoção por tais entidades de uma atitude dinâmica favorável 

quanto ao modo como prosseguiram ou prosseguem as suas competências e 

atribuições, coexista no espaço público e comunicacional com as mensagens de 

propaganda das candidaturas eleitorais, as quais podem, por essa via, objetivamente, 

favorecer ou prejudicar. Por assim ser, entendeu o legislador que, para o funcionamento 

do princípio da igualdade de oportunidade e de tratamento das diversas candidaturas 

(artigo 113.º, n.º 3, al. b), da Constituição), as prerrogativas de divulgação institucional 

das entidades, órgãos ou serviços públicos deveriam ceder no período eleitoral, salvo 

em casos de necessidade pública urgente. Nesta ótica, no âmbito de proteção da norma 

não se encontram compreendidas meras comunicações informativas e sem caráter 

promocional, como sejam, por exemplo avisos e anúncios sobre condicionamentos ou 

alterações de trânsito e atos similares, ou com indicações sobre alterações de 

funcionamento de serviços, mas inscrevem-se seguramente todas os atos de 

comunicação que visem, direta ou indiretamente, promover junto de uma pluralidade de 

destinatários indeterminados, iniciativas, atividades ou a imagem de entidade, órgão ou 

serviço público.” 

  

• Enquadramento jurídico nacional  

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25 de junho aprovou 

orientações para a colocação de publicidade institucional e para a aquisição de 

espaços publicitários pelo Estado e outras entidades públicas, determinando os casos 

em que a publicidade institucional pode ter lugar e o tipo de publicidade que se deve 

ter por vedada, reforçando a vinculação à prossecução de interesses públicos 

relevantes na atividade de divulgação institucional desenvolvida por entidades 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20170545.html
https://dre.pt/application/file/a/334772
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públicas e fixando os seguintes eixos fundamentais para a realização de ações deste 

tipo: 

“i) A promoção da difusão e do conhecimento dos valores e dos princípios 

constitucionais da República Portuguesa e da União Europeia; 

ii) A informação aos cidadãos das regras do funcionamento das instituições públicas e 

das condições de acesso e de utilização de serviços e de espaços públicos, bem como 

da realização de processos eleitorais e de consultas referendárias; 

iii) A difusão do conteúdo essencial das alterações legislativas e regulamentares de 

carácter inovador; 

iv) A divulgação de medidas de ordem e de segurança pública, de saúde pública, de 

campanhas de sensibilização de boas práticas e de prevenção de comportamentos de 

risco; 

v) A divulgação do potencial turístico nacional e o apoio à internacionalização; 

vi) A difusão da língua portuguesa e do património cultural português; 

vii) A divulgação de planos, de programas, de instrumentos de incentivo e atuações 

públicas de relevante interesse económico, social, cultural ou ambiental e a prestação 

de informações com estes conexos; e ainda 

viii) O cumprimento de outras obrigações de publicitação previstas na lei”. 

 

A Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho, que estabelece o regime jurídico da cobertura 

jornalística em período eleitoral, regula a propaganda eleitoral através de meios de 

publicidade comercial e revoga o Decreto-Lei n.º 85-D/75, de 26 de fevereiro, vem 

regular a publicidade institucional em período eleitoral. 

A exposição de motivos do Projeto de Lei n.º 530/XII, que deu origem a esta Lei, 

enuncia: 

“Um dos fatores que mais tem contribuído para o conflito potencial entre os 

princípios da liberdade editorial e o da igualdade de oportunidades e de 

tratamento das diversas candidaturas resulta da equiparação integral entre os 

períodos de pré-campanha e de campanha eleitoral que tem sido feito por 

alguma jurisprudência e doutrina. Urge separar legislativamente os dois períodos 

https://data.dre.pt/eli/lei/72-a/2015/07/23/p/dre/pt/html
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que são substancialmente distintos, permitindo que ambos se complementem 

com evidentes vantagens para o processo democrático”. 

 

Até à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 24/2015, de 6 de fevereiro, as competências 

no domínio da distribuição da publicidade institucional do Estado estavam cometidas ao 

Gabinete para os Meios de Comunicação Social (GMCS).  

O Decreto Regulamentar n.º 49/2012, de 31 de agosto (já revogado), definiu a missão, 

as atribuições e o tipo de organização interna do GMCS e a Portaria n.º 58/2013, de 11 

de fevereiro (já revogada), fixou a estrutura nuclear dos serviços e as competências das 

suas respetivas unidades orgânicas. 

No exercício dessas competências, o GMCS mantinha uma base de dados 

informatizada relativa à publicidade institucional do Estado e outras entidades públicas 

e assegurava o seu acesso (cf. Portaria n.º 1297/2010, de 21 de dezembro, já 

revogada). 

O Decreto-Lei n.º 24/2015 veio proceder à extinção, por fusão, do GMCS, serviço central 

da administração direta do Estado, e à transferência das suas atribuições para a 

Secretária-geral da Presidência do Conselho de Ministros, para as comissões de 

coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) e para a Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão, I.P.  

 

Nesta sequência, a Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto, vem estabelecer as regras e os 

deveres de transparência a que fica sujeita a realização de campanhas de publicidade 

institucional do Estado, bem como as regras aplicáveis à sua distribuição em território 

nacional, através dos órgãos de comunicação social locais e regionais. 

Ficam abrangidas as ações de publicidade institucional da iniciativa dos “serviços da 

administração direta do Estado, “Institutos públicos” e “entidades que integram o setor 

público empresarial” (artigo 2.º). 

 

Este diploma, com origem na Proposta de Lei n.º 289/XII, tal como refere a respetiva 

exposição de motivos, tinha o objetivo de acompanhar a evolução da distribuição online 

dos meios de comunicação social, alargar o âmbito de aplicação às campanhas de 

https://dre.pt/application/file/a/66432648
http://www.gmcs.pt/
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/174819/details/normal?p_p_auth=p5VlnkfR
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/257663/details/normal?p_p_auth=p5VlnkfR
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/257663/details/normal?p_p_auth=p5VlnkfR
http://www.publicidadeinstitucional.gov.pt/
https://dre.pt/application/file/a/306538
https://data.dre.pt/eli/lei/95/2015/08/17/p/dre/pt/html
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a4c33526c6548527663793977634777794f446b7457456c4a4c6d527659773d3d&fich=ppl289-XII.doc&Inline=true


________________________________________________________ 

 

 

Projeto de Lei n.º 1176/XIII/4.ª 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 7 

 

 

NOTA TÉCNICA  

publicidade institucional das entidades do sector empresarial do Estado concessionárias 

de serviços públicos, reforçar os poderes da Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social (ERC), no que se refere à fiscalização do cumprimento dos deveres de 

comunicação e da aplicação da percentagem a afetar a órgãos de comunicação local e 

regional em cada campanha, bem como à verificação da afetação do uso de 

determinado meio de comunicação social local e regional em detrimento de outro.  

 

 

II. Enquadramento parlamentar  

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se não estar 

pendente nenhuma outra iniciativa legislativa ou petição sobre a matéria em apreço. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Da anterior Legislatura, como antecedentes parlamentares do presente Projeto de Lei, 

encontram-se registadas as seguintes iniciativas legislativas: 

 Projeto de Lei 530/XII (PSD e CDS-PP) - Lei que define os princípios que regem 

a cobertura jornalística das eleições e referendos nacionais – que deu origem à 

referida Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho; 

 Proposta de Lei n.º 289/XII - Estabelece as regras e os deveres de transparência 

a que fica sujeita a realização de campanhas de publicidade institucional do 

Estado, bem como as regras aplicáveis à distribuição da publicidade institucional 

do Estado em território nacional através dos órgãos de comunicação social locais 

e regionais, que deu origem à Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto. 

 

 

 

 

http://erc.pt/
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38291
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38291
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18786
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39108
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18919
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III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

 

A presente iniciativa é subscrita por dois Deputados do Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e no artigo 

118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que consagram o poder de 

iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, nos termos da alínea b) do artigo 

156.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do RAR. 

Toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 

119.º do RAR, encontra-se redigido sob a forma de artigos, é precedido de uma breve 

exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto 

principal, dando assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 124.º do RAR. 

 

De igual modo encontram-se respeitados os limites à admissão das iniciativas, 

previstos no n.º 1 do artigo 120.º do RAR, uma vez que este projeto de lei parece não 

infringir princípios constitucionais e define concretamente o sentido das modificações 

a introduzir na ordem legislativa. 

 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 19 de março de 2019. Foi admitido e 

baixou na generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais Direitos Liberdades e 

Garantias (1.ª) por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, em 

21 de março, tendo sido anunciado na sessão plenária desse mesmo dia, encontrando-

se agendado para a sessão plenária do próximo dia 26 de abril. 

 

 

 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho, de ora em diante designada como lei formulário, contém um conjunto de 

normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes 

em caso de aprovação da presente iniciativa.  

O projeto de lei em apreço tem como objeto clarificar o disposto na Lei n.º 72-A/2015, 

de 23 de julho, em matéria de restrições à publicidade institucional realizada por 

entidades públicas em período eleitoral, definindo concretamente, no seu artigo 2.º - que 

altera o artigo 10.º da mencionada lei -, o período temporal da proibição da referida 

publicidade institucional. 

O projeto de lei inclui uma exposição de motivos e cumpre o disposto no n.º 2 do artigo 

7.º da lei formulário (Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei 

n.º 43/2014, de 11 de julho), uma vez que tem um título que traduz sinteticamente o seu 

objeto [disposição idêntica à da alínea b) do n.º 1 do artigo 124.º do Regimento]. 

 

O n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário determina que “os diplomas que alterem outros 

devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido 

alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, 

ainda que incidam sobre outras normas”. Consultado o Diário da República Eletrónico,  

 

Verifica-se que a Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho, não sofreu até à data qualquer 

alteração, pelo que, em caso de aprovação, esta será a primeira. 

Assim, relativamente ao título, sugere-se que, em sede de especialidade, se adote a 

seguinte alteração:  

 

“Clarifica o disposto em matéria de restrições à publicidade institucional 

realizada por entidades públicas em período eleitoral, procedendo à primeira 

alteração à Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho ” 

 

https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/basic?q=lei+72-A%2F2015https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69866640/details/normal?q=lei+72-A%2F2015
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/basic?q=lei+72-A%2F2015https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69866640/details/normal?q=lei+72-A%2F2015
https://dre.pt/application/file/a/234257
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/25345900/details/maximized?p_auth=yj9SIyPR&types=SERIEI&search=Pesquisar&numero=43%2F2014
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/25345900/details/maximized?p_auth=yj9SIyPR&types=SERIEI&search=Pesquisar&numero=43%2F2014
https://dre.pt/
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/basic?q=lei+72-A%2F2015https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69866640/details/normal?q=lei+72-A%2F2015
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Quanto à entrada em vigor, o projeto de lei em apreço dispõe, no seu artigo 3.º, que a 

sua vigência se inicia no dia seguinte ao da sua publicação, incluindo uma exceção no 

seu n.º 2, que salvo melhor opinião deveria ser considerada como uma dilação na 

produção de efeitos. 

A iniciativa cumpre o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, que diz o seguinte: 

“Os atos legislativos e outros atos de conteúdo genérico entram em vigor no dia neles 

fixado, não podendo em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da 

publicação.” 

Todavia, para uma melhor compreensão, sugere-se que a epígrafe do artigo 3.º seja 

alterada para “Entrada em vigor e produção de efeitos” e no n.º 2 se altere a 

expressão “(…) entram em vigor em 1 de janeiro de 2020” para “ (…) produzem efeitos 

a partir de 1 de janeiro de 2020.” 

Em caso de aprovação, a iniciativa em apreço, revestindo a forma de lei, será objeto de 

publicação na 1.ª série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 

3.º da lei formulário.  

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

Regulamentação  

 A presente iniciativa não prevê a necessidade de regulamentação posterior das suas 

normas, nem condiciona a sua aplicação ao cumprimento de qualquer obrigação legal. 

 

 

IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento internacional  

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados membros da União 

Europeia: Espanha e Itália. 
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ESPANHA 

O artigo 97.º da Constituição Espanhola atribui ao Governo funções políticas e 

executivas, um binómio que tem reflexo em toda a ação governamental e que se projeta, 

também, sobre a relação de comunicação que, num sistema democrático, existe entre 

governantes e governados. 

 

Em Espanha, a regulação da matéria em apreço foi feita mediante a aprovação da Ley 

29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, com o objetivo 

de manter a esfera da comunicação separada da ação política e executiva do Governo, 

entendendo a publicidade e a comunicação institucional como meio para servir os 

interesses dos cidadãos e facilitar o exercício dos seus direitos e o cumprimento de 

deveres. Tudo isto através do uso apropriado de recursos públicos para perseguir o 

objetivo comum de difundir a mensagem da Administração e dar a conhecer ao público 

os serviços que presta e as atividades que desempenha. 

Este diploma enuncia quatro objetivos sob os quais se devem reger as campanhas 

publicitárias e a comunicação institucional, a saber: utilidade pública, profissionalização, 

transparência e lealdade institucional. 

São assim definidos (artigo 2) os conceitos de campanha institucional de publicidade e 

campanha institucional de comunicação, os respetivos requisitos para a sua realização 

(artigo 3), bem assim como as matérias sobre as quais não poderá haver campanhas 

institucionais (artigo 4). 

A contratação de campanhas está também regulada ao abrigo do diploma, cabendo ao 

Conselho de Ministros, após consulta do Conselho de Estado, aprovar as cláusulas 

gerais de publicidade institucional e de comunicação da Administração Geral e outras 

entidades do Estado afetadas por esta Lei (artigo 8). 

O diploma prevê ainda (artigo 11) a criação da Comisión de publicidad y de 

comunicación institucional, para o planeamento, assistência técnica, avaliação e 

coordenação das atividades da Administração Geral do Estado na matéria. Esta 

Comissão, adstrita ao Ministério da Presidência, inclui representantes de todos os 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t4.html#a97
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2005.html#a2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2005.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2005.html#a4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2005.html#a8
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2005.html#a11
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/cpci/Paginas/index.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/cpci/Paginas/index.aspx
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departamentos ministeriais com nível de, pelo menos, Subdiretor Geral, e um comité de 

recursos encarregado de resolver qualquer reclamação.  

A Comissão é ainda responsável pela elaboração anual, a partir das propostas 

recebidas de todos os ministérios, de um plano de publicidade e comunicação 

institucional (artigo 12) em que se incluirão todas as campanhas institucionais que a 

Administração pretenda desenvolver. O plano deve, pelo menos, especificar as 

indicações gerais necessárias sobre o objetivo de cada campanha, o custo previsível, 

período de execução, ferramentas de comunicação utilizadas, o sentido das 

informações, seus destinatários e organismos e entidades afetadas. O Plano anual de 

publicidade e comunicação institucional é aprovado em Conselho de Ministros. 

 

A composição, organização e funcionamento da Comissão está, por sua vez, regulada 

pelo Real Decreto 947/2006, de 28 de agosto, por el que se regula la Comisión de 

publicidad y comunicación institucional y la elaboración del Plan anual de publicidad y 

comunicación de la Administración General del Estado. 

 

Encontram-se disponíveis no website desta Comissão os vários planos anuais (2007 a 

2019) já elaborados, bem como a relação das campanhas de publicidade institucional 

efetuadas, organizadas por Ministério. 

 

ITÁLIA 

Este país regulou a matéria em apreço mediante a aprovação da Legge 7 giugno 2000, 

n. 150 - Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni, que determina, aplicando os princípios da transparência e eficácia da 

administração, as bases da regulação das atividades de informação e comunicação das 

administrações públicas, com o objetivo de explicar e promover o conhecimento das 

disposições regulamentares, a fim de facilitar a aplicação, dar a conhecer as atividades 

das instituições e seu funcionamento, promover o acesso aos serviços públicos bem 

como os temas de interesse público e social, bem como promover a imagem do 

Governo, bem como a de Itália na Europa e no mundo, dando conhecimento e 

visibilidade aos acontecimentos de local, regional, nacional e internacional (artigo 1). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2005.html#a12
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd947-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd947-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd947-2006.html
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/cpci/Paginas/PlanesEInformes.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/cpci/Paginas/CampanasDePublicidadInstitucional.aspx
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150
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As atividades de informação e comunicação das administrações públicas são realizadas 

através de programas previstos para a comunicação institucional e implementadas em 

qualquer meio de transmissão adequado para garantir a divulgação necessária de 

mensagens (artigo 2). 

A Presidência do Conselho de Ministros pode ainda determinar o interesse social ou 

público da informação que a concessionária do serviço público de radiodifusão pode 

transmitir gratuitamente (artigo 3), não podendo, nestes casos, ser uma transmissão 

superior a 2% de cada hora de programação ou 1% da programação semanal de cada 

rede. 

 

Também em Itália, e através deste diploma, se criou o Ufficio per le relazioni con il 

pubblico (artigo 8), com o objetivo de garantir o exercício do direito à informação, facilitar 

a utilização dos serviços oferecidos aos cidadãos, promover a adoção de sistemas 

eletrónicos de interconexão e coordenação das redes administrativas, assegurar a troca 

de informação entra a administração e os cidadãos. 

Prevêem-se ainda os gabinetes de imprensa (artigo 9), constituídos por jornalistas 

detentores de carteira profissional e dirigidos por um coordenador, que deve assegurar 

a ligação aos vários meios de comunicação social, bem como o maior grau de 

transparência, clareza e rapidez nas comunicações a fornecer aos órgãos de 

comunicação social em matérias de interesse para a administração pública. 

O diploma prevê a elaboração anual de programas de iniciativas das comunicações 

pretendidas (artigo 11), sob a orientação metodológica do Dipartimento per 

l'informazione e l'editoria da Presidência do Conselho de Ministros, os quais devem ser 

entregues a esse Departamento durante o mês de Novembro. É a este Departamento 

que cabem os contactos e assinatura de contratos de publicidade. 

O Dipartimento per l'informazione e l'editoria prepara anualmente o Plano de 

Comunicação do Estado, o qual é objeto de aprovação pela Presidência do Conselho 

de Ministros. 

 

Em 2002, foi ainda aprovada pelo Ministro della funzione pubblica a Direttiva sulle attività 

di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, com os seguintes objetivos: 

http://qualitapa.gov.it/relazioni-con-i-cittadini/
http://qualitapa.gov.it/relazioni-con-i-cittadini/
http://www.governo.it/die/
http://www.governo.it/die/
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/06-02-2002/direttiva
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/06-02-2002/direttiva
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 Desenvolvimento de uma política coerente de comunicação integrada com os 

cidadãos e as administrações; 

 A gestão profissional e as relações sistemáticas com todos os meios de 

comunicação social, sejam eles tradicionais ou novos; 

 Criação de um sistema de comunicação interna focado no uso intensivo das 

tecnologias de informação e bases de dados, tanto para melhorar a qualidade 

dos serviços e eficiência organizacional como para criar entre os operadores do 

sector público o sentido de pertença à função desempenhada, a plena 

participação no processo de mudança e de partilha em missões institucionais 

renovadas de administração pública; 

 Formação e desenvolvimento de pessoal envolvido nas atividades de 

informação e comunicação; 

 Otimização, através do planeamento e monitorização das atividades de 

informação e comunicação, dos recursos financeiros. 

 

O Governo, através dos seus gabinetes de imprensa e estruturas semelhantes, deve 

assim, de forma transparente e exaustiva, prestar informações sobre o seu trabalho, 

divulgar e proporcionar o acesso aos serviços, promovendo novas relações com os 

cidadãos, e otimizar a eficiência e eficácia dos produtos-serviços através de um sistema 

adequado de comunicação interna e externa. 

 

 

V. Consultas e contributos 

 

Em 27 de março de 2018, a Comissão solicitou parecer escrito sobre a iniciativa ao 

Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à 

Ordem dos Advogados, à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e à Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social (ERC). 

 

Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão 

publicados na página da iniciativa na Internet. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43579
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VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género 

da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, 

devolve como resultado uma valoração neutra do impacto de género, indicando que “O 

projeto tem aplicação meramente institucional a órgãos da Administração Pública, sem 

impacto de género específico”. 

 

• Linguagem não discriminatória – Na elaboração dos atos normativos a 

especificação de género deve ser minimizada recorrendo-se, sempre que possível, 

a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem colocar em causa a clareza do 

discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões relacionadas com a 

utilização de linguagem discriminatória. 
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perspetiva internacional; 4 - a igualdade de oportunidades de ação e propaganda das 

candidaturas. 

Na última sessão, dedicada à igualdade de oportunidades e propaganda de 

candidaturas, é tratada a problemática do tratamento jornalístico das candidaturas face 

ao seu direito à igualdade de oportunidades de propaganda e de ação. 
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Resumo: Este artigo examina criticamente o significado da Lei 29/2005 de 29 de 

dezembro (Lei da Publicidade e Comunicação Institucional espanhola) e a forma como 

ela afeta as campanhas eleitorais durante as eleições. O autor escrutina 

minuciosamente esta lei analisando as relações que estabelece com as 

regulamentações eleitorais; as ideias e os princípios subjacentes; os seus aspetos 

positivos e aqueles que, na opinião do autor, deveriam ter sido considerados aquando 

da elaboração da lei. 

 

PORTUGAL. Entidade Reguladora para a Comunicação Social - Publicidade 

institucional do Estado [Em linha] : relatório 2017. Lisboa : ERC, 2017. [Consult. 26 

mar. 2019]. Disponível na intranet da AR:<URL: 
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=126505&img=1

2352&save=true>. 

Resumo: Este documento visa dar cumprimento ao dever que se encontra estabelecido 

no n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto. O relatório foi elaborado 

tendo por base as comunicações efetuadas na Plataforma Digital da publicidade 

institucional do Estado durante o ano de 2017 pelos serviços da administração direta do 

Estado, os institutos públicos e as entidades que integram o setor público empresarial.  
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Neste relatório faz-se o balanço do ano de 2017 e apresentam-se os dados resultantes 

das comunicações efetuadas na Plataforma Digital pelas entidades referidas com a 

aquisição em espaço publicitário para divulgação das suas campanhas ou ações 

informativas de publicidade institucional do Estado. 

 

 


