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NOTA TÉCNICA  

 

 

I. Análise da iniciativa 

 

• A iniciativa 

O projeto de lei em apreço pretende alterar o regime de constituição e funcionamento 

do Conselho Nacional de Cultura (CNC) e das suas secções especializadas, 

procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro1,, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de abril. 

 

Na exposição de motivos da iniciativa a proponente refere, em síntese, que:  

 

➢ O CNC é o órgão consultivo do Governo para a área da cultura e nos termos do 

n.º 9, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro, apenas reúne 

quando solicitado pelo Presidente do Plenário do Conselho, o que não tem 

acontecido inclusivamente neste período de pandemia. 

➢ Dada a importância do setor, o CNC deveria reunir ordinariamente de três em 

três meses e as reuniões extraordinárias deveriam poder ser convocadas pelo 

Presidente do Plenário do Conselho, que é o membro do Governo responsável 

pela área da Cultura, bem como por um terço dos membros do CNC. 

➢ Em 2013, criaram-se as secções especializadas das artes e da tauromaquia do 

CNC: 

- no entanto, a tauromaquia não só é violenta em si como tem a capacidade 

de potenciar e normalizar a ideia de violência para com os animais; 

- acresce que, todas as outras secções têm caracter nacional, interessam a 

todo o país, e não meramente regional como é o caso da tauromaquia que 

apenas tem expressão em algumas zonas do país; 

 
1 Diploma retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências legislativas 

são feitas para o portal oficial do Diário da República Eletrónico (www.dre.pt), salvo indicação em contrário. 

 

https://dre.pt/application/conteudo/500036
https://dre.pt/application/conteudo/115172414
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➢ Ora face ao exposto a proponente não pode concordar que a tauromaquia esteja 

representada no CNC, ao lado das artes, livros, cinema, entre outros. 

➢ Destarte, a autora da iniciativa legislativa sub judice propõe a revisão da 

composição do CNC, de onde deve deixar de ter assento a atividade 

tauromáquica. 

 

• Enquadramento jurídico nacional  

O CNC foi criado pelo Decreto-Lei n.º 215/2006, de 27 de outubro, (já revogado), que 

aprovava a Lei Orgânica do Ministério da Cultura e o previa como órgão de natureza 

consultiva (artigo 6.º), com a missão de «emitir pareceres e recomendações sobre 

questões relativas à realização dos objectivos de política cultural e propor medidas que 

julgue necessárias ao seu desenvolvimento, por solicitação do ministro respectivo ou 

dos serviços e organismos do MC» (artigo 23.º). 

 

No ano seguinte, e através do Decreto Regulamentar n.º 35/2007, de 29 de março (já 

revogado), foi aprovada a sua orgânica. O CNC, como órgão colegial, funcionava em 

plenário e em secções especializadas, nos termos do artigo 4.º, tendo sido criadas as 

seguintes secções especializadas permanentes (artigo 18.º): 

o Secção do Livro e das Bibliotecas; 

o Secção dos Arquivos; 

o Secção dos Museus e da Conservação e Restauro; 

o Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico; 

o Secção do Cinema e do Audiovisual; 

o Secção dos Direitos de Autor e Direitos Conexos. 

 

Mercê das fusões de serviços e novas orgânicas, o Conselho passou a estar na 

dependência da Presidência do Conselho de Ministros, pelo Decreto-Lei n.º 126-A/2011, 

de 29 de dezembro, tendo-se consagrado as alterações ocorridas no regime de 

constituição e funcionamento do CNC e das suas secções especializadas pelo Decreto-

Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro. 

 

https://dre.pt/application/conteudo/545647
https://dre.pt/application/conteudo/520449
https://dre.pt/application/conteudo/642010
https://dre.pt/application/conteudo/642010
https://dre.pt/application/conteudo/500036
https://dre.pt/application/conteudo/500036
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Foram, nessa data, criadas duas secções especializadas: 

• Secção das artes; 

• Secção de tauromaquia. 

 

O artigo 22.º do diploma foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de abril, que 

regulamenta a Lei do Cinema no que respeita às medidas de apoio ao desenvolvimento 

e proteção das atividades cinematográficas e audiovisuais. 

 

Finalmente, e pelo Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro, e com efeitos a 26 

de outubro de 2019, o CNC, passou a órgão consultivo da Ministra da Cultura (n.º 8 do 

artigo 23.º). 

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

• Iniciativas pendentes 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se que, neste 

momento, apenas se encontra pendente o Projeto de Resolução n.º 1004/XIV/2.ª2 

(Deputada Cristina Rodrigues, Ninsc.) - Recomenda ao Governo que proceda à 

convocação do Conselho Nacional da Cultura no contexto da pandemia provocada pela 

COVID-19. Esta iniciativa deu entrada em 22 de fevereiro de 2021, foi admitida e baixou 

à Comissão de Cultura e Comunicação no dia 23 do mesmo mês. 

 

 

• Antecedentes parlamentares 

Na XIII Legislatura foi apresentada a seguinte iniciativa sobre a matéria em apreço: 

➢ Projeto de Resolução n.º 884/XIII/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 

inclua um representante da Associação Portuguesa de Radiodifusão no 

 
2  Todas as referências a iniciativas são feitas para o portal oficial da Assembleia da República 

(www.parlamento.pt). 

 

https://dre.pt/application/conteudo/115172414
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/136723393/202103080909/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110363
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110363
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41408
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Conselho Nacional de Cultura. Esta iniciativa deu entrada, foi admitida e baixou 

à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto no dia 24 de maio 

de 2017. A discussão da iniciativa ocorreu na reunião da Comissão de 11 de 

julho de 2017. Na reunião Plenária de 19 de julho de 2017, a iniciativa foi 

aprovada por unanimidade, com os votos a favor dos Grupos Parlamentares do 

PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV e do Deputado Único Representante do 

Partido (DURP) do PAN, André Silva. Assim, o projeto de resolução supra 

mencionado deu origem à Resolução da Assembleia da República n.º 184/2017. 

 

Em anteriores legislaturas não foram apresentadas petições sobre a matéria em análise. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais 

 
 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em apreciação é apresentada pela Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, 

ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e do artigo 119.º do 

Regimento da Assembleia da República (Regimento), que consagram o poder de 

iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea 

b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º e do Regimento, bem como 

dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da 

Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

 

É subscrita por uma Deputada, observando o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

123.º do Regimento, e assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o 

disposto no n.º 2 do artigo 119.º do Regimento. 

 

A iniciativa encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

cumprindo os requisitos formais previsto no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107805897/details/normal?_search_WAR_drefrontofficeportlet_dreId=107805891
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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Observa, igualmente, os limites à admissão da iniciativa estabelecida no n.º 1 do artigo 

120.º do Regimento, uma vez que define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa e parece não infringir a Constituição ou os princípios nela 

consignados. 

 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 22 de fevereiro de 2021. Por despacho do 

Presidente da Assembleia da República, foi admitido e baixou à Comissão de Cultura e 

Comunicação (12.ª) no dia 23 de fevereiro, tendo sido anunciado no dia 25 do mesmo 

mês. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

O título da presente iniciativa legislativa que «Altera o regime de constituição e 

funcionamento do Conselho Nacional de Cultura e das suas secções especializadas» 

traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do 

artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei formulário3.  

 

Todavia, considerando que o projeto de lei, conforme previsto nos artigos 1.º e 2.º, 

pretende alterar o Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro, alterado anteriormente, 

também, pelo Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de abril, sugere-se que, em sede de 

especialidade ou de redação final, seja incluída no título a identificação do diploma cuja 

alteração se propõe, e que o número de ordem de alteração no título da iniciativa4 seja 

colocado no seu artigo 1.º, para o efeito, submete-se à consideração da comissão a 

seguinte redação: «Altera o regime de constituição e funcionamento do Conselho 

 
3  Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a 

identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 de janeiro, 
26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 
4 «As vicissitudes que afetem globalmente um ato normativo devem ser identificadas no título, o que ocorre, 

por exemplo (…) em revogações expressas de todo um outro ato.» – Duarte, D., Pinheiro, A., Romão, M. & 
Duarte, T. (2002). Legística. Coimbra: Livraria Almedina, p. 203.  

https://dre.pt/application/conteudo/500036
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115172414/details/normal?q=25%2F2018
https://dre.pt/pesquisa/-/search/234316/details/normal?q=74%2F98
https://dre.pt/pesquisa/-/search/623841/details/normal?q=2%2F2005
https://dre.pt/pesquisa/-/search/357350/details/normal?q=Lei+26%2F2006
https://dre.pt/pesquisa/-/search/640909/details/normal?q=42%2F2007
https://dre.pt/application/file/25346100
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Nacional de Cultura e das suas secções especializadas, alterando o Decreto-Lei n.º 

132/2013, de 13 de setembro». 

 

Sugere-se, igualmente, para uma maior clareza do histórico do diploma a alterar, a 

inserção da referência ao diploma que introduziu a primeira modificação, que foi 

mencionada anteriormente, no artigo 1.º e, consequentemente, a eliminação da sua 

referência no corpo preambular do artigo 2.º do articulado. 

 

Por sua vez, propõe-se que se autonomizem as revogações da alínea h) do n.º 1 do 

artigo 17.º e do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro, constantes 

do artigo 2.º do articulado, criando para o efeito um novo artigo 3.º com a epígrafe 

«Revogação» e, consequentemente, se proceda à renumeração do anterior artigo 3.º 

do articulado como artigo 4.º.  

 

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, devendo ser objeto de publicação na 1.ª série do Diário da 

República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei 

formulário, entrando «em vigor no dia seguinte ao da sua publicação», conforme previsto 

no artigo 3.º do articulado e no n.º 1 do artigo 2.º da referida lei formulário, segundo o 

qual os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso 

algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação». 

 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em análise não nos suscita outras 

questões no âmbito da lei formulário. 

 

IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento internacional  

Países europeus 
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Apresentamos a legislação dos seguintes Estados-Membros da União Europeia: 

Espanha e França. 

 

Espanha 

 

Neste país, o Ministerio de Cultura y Deporte5, cuja estrutura orgânica foi aprovada pelo 

Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo6, possui como órgão consultivo a Conferencia 

Sectorial de Cultura7. 

Trata-se de um órgão de cooperação entre a Administração Geral do Estado e as 

Comunidades Autónomas no que respeita à cultura. De acordo com informação do 

Ministério, a conferência tem ativos os seguintes grupos de trabalho8: 

• Grupo de trabajo sobre estadísticas culturales: 

o Grupo técnico de seguimiento de la estadística de museos y 

colecciones museográficas; 

o Grupo técnico de estadística de financiación y gasto público en 

cultura; 

• Grupo de trabajo sobre la participación de las Comunidades Autónomas en la 

Delegación española en el Consejo de Ministros de Educación, Cultura y 

Juventud de la Unión Europea; 

• Grupo de trabajo de circo; 

• Comisión de estudio sobre las posibilidades de intervención en materia de 

reventa de entradas para espectáculos culturales; 

• COMICA: Comisión Interterritorial de Cinematografía y Audiovisual;  

• Mesa de trabajo permanente de la Administración General del Estado y de las 

Comunidades Autónomas con el sector del videojuego en España;  

• Grupo de trabajo sobre Cultura y Agenda 2030; 

 
5 http://www.culturaydeporte.gob.es/ministerio/organigrama/ministro/organismos.html 
6 Diploma consolidado retirado do portal oficial BOE.es. Todas as ligações eletrónicas a referências 
legislativas são feitas para o referido portal 
7 Informação retirada do sítio do Ministerio de Cultura y Deporte. 
8 Informação retirada do sítio do Ministerio de Cultura y Deporte. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/ministerio/organigrama/ministro/organismos.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4860
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-sectorial/informacion-general.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-sectorial/informacion-general.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-sectorial/grupos-de-trabajo.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/ministerio/organigrama/ministro/organismos.html
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• Grupo de trabajo para la coordinación de acciones culturales de todos los 

Caminos de Santiago en el marco del Xacobeo 2021. 

 

Refira-se ainda que a tauromaquia9 é uma área tutelada pelo referido ministério. 

 

França 

Como órgãos consultivos do ministro da Cultura10, encontram-se os seguintes: 

• Conseil de l’Ordre des Arts et des Lettres; 

• Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et 

culturels; 

• Conseil national de la Culture scientifique, technique et industrielle; 

• Conseil national de la recherche archéologique (CNRA); 

• Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA); 

• Conseil supérieur des archives; 

• Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle; 

• Inspection générale des affaires culturelles (IGAC); 

• Comité d’histoire du ministère de la Culture et des institutions culturelles; 

• Commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art (CRDOA); 

• Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA). 

Em nenhum destes órgãos há qualquer referência à prática tauromáquica. 

 

V. Consultas e contributos 

 

Sugere‐se a consulta, em sede de apreciação na especialidade, das seguintes 

entidades:  

• Ministério da Cultura; 

• Conselho Nacional de Cultura. 

 
9 Informação retirada do sítio do Ministerio de Cultura y Deporte. 
10 Informação retirada do sítio do Ministère de la Culture. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/tauromaquia/portada.html
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Conseil-de-l-Ordre-des-Arts-et-des-Lettres
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Le-Conseil-national-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-artistiques-et-culturels
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Le-Conseil-national-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-artistiques-et-culturels
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Conseil-national-de-la-Culture-scientifique-technique-et-industrielle-CNCSTI
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Conseil-National-de-la-recherche-Archeologique
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Conseil-superieur-des-archives
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Haut-Conseil-de-l-Education-Artistique-et-Culturelle-HCEAC
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Inspection-generale-des-affaires-culturelles
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Comite-d-histoire-du-ministere-de-la-Culture
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Commission-de-recolement-des-depots-d-aeuvres-d-art
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-Sites/Acteurs/Les-commissions/La-Commission-nationale-du-patrimoine-et-de-l-architecture
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Para o efeito, a Comissão deverá solicitar contributo escrito às referidas entidades.  

 

Caso sejam enviados, os respetivos contributos serão disponibilizados no site da 

Assembleia da República, na página eletrónica da iniciativa em apreço. 

 

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. 

 

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. 

 

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na 

redação final, nesta fase do processo legislativo a redação do projeto de lei não nos 

suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao 

género. 

 

 

VII. Enquadramento bibliográfico  

 

BARRADAS, Mariana Lacueva – Tauromaquia : uma perspectiva de abolição. Revista 

Jurídica Luso-Brasileira [Em linha]. Ano 5, nº 2 (2019), p. 617-633. [Consult. 24 fev. 

2021]. Disponível na intranet da AR:<URL: 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110364
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338784e4745784d6a51355953307a4d6d55784c5451305a6d5174596d45304d79316a597a4e6c4f4451774e6a4d794e3259756347526d&fich=14a1249a-32e1-44fd-ba43-cc3e8406327f.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338784e4745784d6a51355953307a4d6d55784c5451305a6d5174596d45304d79316a597a4e6c4f4451774e6a4d794e3259756347526d&fich=14a1249a-32e1-44fd-ba43-cc3e8406327f.pdf&Inline=true
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<https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132258&img

=17996&save=true>. ISSN 2183-539X. 

Resumo: Neste trabalho a autora aborda o tema dos espetáculos com animais, em 

especial a tauromaquia. Inicia com uma introdução afirmando: «o nosso objectivo é 

focarmo-nos num tipo de «espectáculo» em concreto, face ao qual defendemos 

veementemente a sua abolição – as touradas. É nosso entendimento que devemos, 

enquanto país civilizado, caminhar com brevidade e segurança no sentido da total 

abolição das práticas tauromáquicas, porquanto consubstanciam as mesmas uma forma 

de tortura desnecessária e indesculpável ao animal irracional touro, às mãos do animal 

racional Homem». Segue apresentando a definição e a visão da sociedade sobre as 

touradas, apresenta legislação relevante sobre o Regulamento do Espetáculo 

Tauromáquico, assim como a sua proibição «como contra-ordenação os espectáculos 

tauromáquicos em que se seja infligida a morte às reses neles lidadas». Apresenta ainda 

estatísticas que demonstram que as touradas estão a perder o seu público. A autora 

aborda também os movimentos sociais abolicionistas em Portugal e Espanha. Dedica 

um capítulo da sua obra à «questão da educação – o impacto nas crianças e nas 

gerações futuras», e outro capítulo à polémica das touradas e ao imposto sobre o valor 

acrescentado. Por fim, conclui que «os portugueses não mais se identificam com as 

práticas envolventes à indústria tauromáquica», «este tipo de prática não mais deve ser 

identificável como pertencente à cultura portuguesa, no sentido de que a cultura é uma 

realidade adaptativa, cumulativa e dinâmica» «e que passa às gerações futuras uma 

imagem de aceitação da violência quando perpetrada contra seres fragilizados». 

 

CAPUCHA, Luís Manuel Antunes ; PEREIRA, Luís Filipe Marques ; TAVARES, Tiago – 

Tauromaquia, violência e desenvolvimento. Sociologia [Em linha]. Nº 92 (2020), p. 53-

67. [Consult. 24 fev. 2021]. Disponível na intranet da AR:<URL: 

<https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132277&img

=18012&save=true>. ISSN 0873-6529. 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132258&img=17996&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132258&img=17996&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132277&img=18012&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132277&img=18012&save=true


________________________________________________________ 

 

 

Projeto de Lei n.º 699/XIV/2.ª (Ninsc CR) 

Comissão de Cultura e Comunicação (12.ª) 

12 
 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Resumo: «A respeito da tauromaquia tem vindo a ser difundida a ideia de que a 

participação ou assistência de crianças a espetáculos tauromáquicos (considerados 

uma prática anacrónica, uma reminiscência do passado indigna das sociedades 

modernas) prejudica o seu desenvolvimento psicológico e incentiva comportamentos 

violentos. Alguns organismos internacionais emitiram opiniões no mesmo sentido. O 

presente artigo pretende, de forma modesta e sem polemizar em torno do assunto, 

testar a base de sustentação empírica destas afirmações. Para isso construiu-se um 

índice de atividade tauromáquica que dá conta da intensidade da presença da 

tauromaquia em cada concelho de Portugal, o qual foi correlacionado com o índice de 

poder de compra (aproximação ao nível de desenvolvimento concelhio) e a taxa de 

criminalidade (aproximação aos putativos efeitos psicológicos da tauromaquia). 

Verificou-se que não existe correlação significativa entre as variáveis analisadas, isto é, 

o teste não revelou evidências de relação entre a assistência ou participação ativa na 

tauromaquia, por um lado, e o desenvolvimento e a criminalidade, nomeadamente a 

criminalidade que envolve violência, por outro lado». 

 

ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES – Impacto psicológico da exposição 

das crianças aos eventos tauromáquicos [Em linha]. Lisboa : OPP, 2016. [Consult. 

24 fev. 2021]. Disponível na intranet da AR:<URL: 

<https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132257&img

=17995&save=true> 

Resumo: «O presente documento surge como resposta à solicitação do PAN (Pessoas-

Animais-Natureza) e consiste no contributo da Ordem dos Psicólogos Portugueses 

(OPP) para a discussão das consequências da exposição e participação das crianças 

em eventos e actividades tauromáquicas». 

 

READ, Olivia Larene – Bullfighting [Em linha] : at what cost should culture be 

preserved?. [S.l. : s.n.], 2014. [Consult. 24 fev. 2021]. Dissertação de Mestrado. 

Disponível na intranet da AR:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132257&img=17995&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132257&img=17995&save=true
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<https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129060&img

=14539&save=true> 

Resumo: A autora, no estudo em análise, apresenta argumentos para a preservação da 

tauromaquia como tradição, assim como a sua abolição. Começa por abordar a história 

das origens da tauromaquia e seus intervenientes e práticas. Em seguida, apresenta 

argumentos para a sua abolição ou preservação e seu impacto a nível económico, nível 

de audiência, turismo, mérito artístico, implicações culturais, tratamento e criação de 

touros, impacto ambiental e as razões por que a Catalunha foi a única região espanhola 

a abolir a prática de tauromaquia. A autora explica ainda a importância de abordar este 

tema, expressa a sua opinião e por fim, termina com uma conclusão. 
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