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I. A INICIATIVA 

 

A presente iniciativa legislativa tem por objeto proceder à alteração do Decreto-Lei n.º 

132/2013, de 13 de setembro, que «Estabelece o regime de constituição e 

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

especializadas», alegando os seus subscritores que a rádio, ao contrário da imprensa e 

da televisão, é o sector da comunicação social que não tem assento no Conselho 

Nacional de Cultura, o que se revela «totalmente incompreensível quando todos os 

outros se encontram aí representados, seja na secção especializada dos direitos de 

autor, onde têm assento a imprensa, os operadores de distribuição de televisão, os 

editores e livreiros e os editores de fonogramas e videogramas e direitos conexos, seja 

na secção especializada do cinema e do audiovisual, onde têm assento a televisão, os 

operadores de distribuição de televisão e toda uma panóplia de representantes da 

indústria do cinema». 

Face às alterações ou evoluções ocorridas nos últimos anos, entendem que se mostra 

necessário consagrar algumas alterações ocorridas na constituição e funcionamento do 

CNC e das suas secções especializadas, designadamente no que respeita ao Gabinete 

para os Meios de Comunicação Social, que já não existe, procedendo-se à nomeação 

de um representante do sector da rádio para o Conselho Nacional de Cultura, que 

deverá passar a ter assento na Secção Especializada dos Direitos de Autor e Direitos 

Conexos. 

A redação proposta para o artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro, 

consta do quadro comparativo anexo à nota técnica. 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/132-2013-500036?_ts=1660176000034
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/132-2013-500036?_ts=1660176000034
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II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS 

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelos Deputados do Partido Social Democrata 

(PSD), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição da República 

Portuguesa1 (Constituição) e do n.º 1 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 na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 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. 

Assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 

119.º do Regimento, 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 previstos no n.º 1 do artigo 124.º do 

Regimento. 

Encontram-se igualmente respeitados os limites à admissão das iniciativas previstos no 

n.º 1 do artigo 120.º do Regimento, uma vez que este projeto de lei define concretamente 

o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e parece não infringir 

princípios constitucionais. 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 20 de outubro de 2022, tendo sido junta a 

ficha de avaliação prévia de impacto de género. Foi admitido a 21 de outubro e baixou, 

 
1 As ligações para a Constituição e para o Regimento são feitas para o portal oficial da Assembleia da 

República 

 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121391
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na generalidade, à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto (12.ª), 

no mesmo dia, por despacho do Presidente da Assembleia da República. 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

A lei formulário2 estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e 

formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente 

iniciativa, pelo que deverá ser tida em conta no decurso do processo da especialidade 

na Comissão e aquando da redação final. 

O título da presente iniciativa legislativa – «Procede à segunda alteração ao Decreto-

Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de 

abril, que estabelece o regime de constituição e funcionamento do Conselho Nacional 

de Cultura (CNC) 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 formulário, 

embora possa ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na 

especialidade ou em redação final. 

O projeto de lei em análise altera o Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro, e, 

segundo o n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, «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», o que não se verifica (parcialmente), uma vez que não 

é referido o número de ordem da alteração pretendida. Verifica-se, após consulta do 

Diário da República eletrónico, que esta será a segunda alteração. Pelo exposto, deve 

alterar-se a redação do referido artigo 1.º em conformidade (sugerindo-se, ainda, passar 

a identificação da alteração anterior do título para este artigo). 

Quanto à entrada em vigor da iniciativa, esta terá lugar no dia seguinte ao da sua 

publicação, nos termos do artigo 3.º do projeto de lei em análise, em cumprimento do 

disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual «Os atos legislativos e 

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

estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas. 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34448175/view?q=lei+formul%C3%A1rio
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os 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». 

Em caso de aprovação, a iniciativa em apreço revestirá a forma de lei, sendo 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. 

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

questões no âmbito da lei formulário. 

III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL 

 

O CNC foi criado pelo Decreto-Lei n.º 215/2006, de 27 de outubro34, que aprovava a Lei 

Orgânica do Ministério da Cultura e o previa como órgão de natureza consultiva no seu 

artigo 6.º, atribuindo-lhe 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, através do Decreto Regulamentar n.º 35/2007, de 29 de março, foi 

aprovada a sua orgânica. Este diploma veio a ser revogado pelo Decreto-Lei n.º 

132/2013, de 13 de setembro 5 , que estabelece o regime de constituição e 

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

 
3 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, salvo indicação em 
contrário. Consultas efetuadas em 18/11/2022. 
4 Este diploma foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 126-A/2011, de 29 de dezembro, que aprova a 
Lei Orgânica da Presidência do Conselho de Ministros. O Conselho Nacional de Cultura tinha 
passado a integrar a Presidência do Conselho de Ministros, de acordo com o n.º 3 do artigo 10.º 
do Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de julho, que aprovava a Lei Orgânica do XIX Governo 
Constitucional. Atualmente, o CNC é o órgão consultivo do Governo na área da cultura, por força 
do n.º 8 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 32/2022, de 9 de maio, que aprova o regime de 
organização e funcionamento do XXIII Governo Constitucional 
5 Este 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. O artigo 61.º deste decreto-lei altera a composição da secção 
do cinema e do audiovisual, prevista no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 132/2022, de 13 de 
setembro. 

https://files.dre.pt/1s/2006/10/20800/75397548.pdf
https://files.dre.pt/1s/2007/03/06300/19331938.pdf
https://files.dre.pt/1s/2013/09/17700/0584005847.pdf
https://files.dre.pt/1s/2013/09/17700/0584005847.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2011-56934606
https://files.dre.pt/1s/2011/07/13201/0000200007.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2022-201509756-201616005
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2022-201509756
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-170210668
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-170210668-170210877
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O CNC, como órgão colegial, funciona em plenário e em secções especializadas, sendo 

que estas podem funcionar com caráter permanente ou temporário. O artigo 17.º deste 

decreto-lei cria as seguintes secções especializadas permanentes: 

• Secção do livro e das bibliotecas; 

• Secção dos arquivos; 

• Secção dos museus, da conservação e restauro e do património imaterial; 

• Secção do património arquitetónico e arqueológico; 

• Secção do cinema e do audiovisual; 

• Secção dos direitos de autor e direitos conexos; 

• Secção das artes; 

• Secção de tauromaquia. 

Tanto o plenário como as secções especializadas são integrados por personalidades 

designadas por despacho do membro do Governo responsável pela área da cultura, 

sendo essas personalidades propostas, no caso das secções especializadas, pelo 

respetivo presidente. 

Tendo em consideração o teor da iniciativa legislativa em causa, importa atentar na 

composição da secção dos direitos de autor e direitos conexos. Neste momento, de 

acordo com o teor do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro, a sua 

composição é a seguinte: o Diretor-Geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e 

Avaliação Culturais, que preside; o Inspetor-Geral das Atividades Culturais; um 

representante do Gabinete para os Meios de Comunicação Social; um representante do 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.; um representante do Ministério da 

Justiça, com competências no domínio do registo de meios de comunicação social; um 

representante da Procuradoria-Geral da República; um representante de cada uma das 

entidades de gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos; um representante 

de cada uma das associações de editores, livreiros, editores de videogramas e 

fonogramas; um representante da Associação Portuguesa de Imprensa; e um 

representante dos operadores de distribuição de televisão. 

Na composição desta secção destaca-se a referência a um representante do Gabinete 

para os Meios de Comunicação Social, entidade criada pelo Decreto-Lei n.º 165/2007, 

de 3 de maio, que sucede nas atribuições ao Instituto da Comunicação Social na 

https://files.dre.pt/1s/2007/05/08500/29462948.pdf
https://files.dre.pt/1s/2007/05/08500/29462948.pdf
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sequência da reestruturação deste organismo, e extinta, por fusão, tendo-se procedido 

à transferência das suas atribuições para a Secretaria-Geral da Presidência do 

Conselho de Ministros, para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional 

e para a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., através do Decreto-Lei n.º 

24/2015, de 6 de fevereiro. 

A secção especializada dos direitos de autor e direitos conexos tem as seguintes 

competências: apoiar o membro do Governo responsável pela área da cultura na 

definição da política e da estratégia, bem como na realização de ações e eventos no 

domínio da defesa e proteção do direito de autor e direitos conexos; propor iniciativas 

legislativas ou outras no domínio do direito de autor e direitos conexos; emitir pareceres 

sobre ações de vigilância e fiscalização na área da defesa dos direitos de autor e direitos 

conexos ou sobre quaisquer questões nesta área que sejam suscitadas no decurso de 

reuniões comunitárias ou internacionais; e propor e recomendar a adoção de medidas 

visando o aperfeiçoamento, atualização e cumprimento da legislação sobre direito de 

autor e direitos conexos. 

Importa fazer referência ainda à Entidade Reguladora para a Comunicação Social 

(ERC), criada pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro6, a qual também aprovou os 

respetivos Estatutos. Nos termos do artigo 1.º dos seus Estatutos, a ERC é uma pessoa 

coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira e de 

património próprio, com natureza de entidade administrativa independente, exercendo 

os necessários poderes de regulação e de supervisão.  

No âmbito das suas atribuições, vertidas no artigo 8.º dos mesmos Estatutos, a ERC 

tem por missão assegurar o livre exercício do direito à informação e à liberdade de 

imprensa; velar pela não concentração da titularidade das entidades que prosseguem 

atividades de comunicação social com vista à salvaguarda do pluralismo e da 

diversidade; zelar pela independência das entidades que prosseguem atividades de 

comunicação social perante os poderes político e económico; garantir o respeito pelos 

direitos, liberdades e garantias, bem como a efetiva expressão e o confronto das 

diversas correntes de opinião, em respeito pelo princípio do pluralismo e pela linha 

editorial de cada órgão de comunicação social; assegurar o exercício dos direitos de 

 
6 Trabalhos preparatórios.  

https://files.dre.pt/1s/2015/02/02600/0071800721.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/02/02600/0071800721.pdf
https://www.erc.pt/pt/?op=404
https://files.dre.pt/1s/2005/11/214a00/63966409.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=20855
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antena, de resposta e de réplica política, e o regular e eficaz funcionamento dos 

mercados de imprensa escrita e de audiovisual em condições de transparência e 

equidade, em articulação com a Autoridade da Concorrência; colaborar na definição das 

políticas e estratégias sectoriais que fundamentam a planificação do espectro 

radioelétrico; fiscalizar a conformidade das campanhas de publicidade do Estado, das 

regiões autónomas e das autarquias locais com os princípios constitucionais da 

imparcialidade e isenção da Administração Pública; e, finalmente, assegurar o 

cumprimento das normas reguladoras das atividades de comunicação social. 

A atuação da ERC submete-se ao princípio da especialidade, não podendo, nos termos 

do n.º 2 do artigo 5.º, exercer atividades ou usar os seus poderes fora das suas 

atribuições nem dedicar os seus recursos a finalidades diversas das que lhe estão 

cometidas. O seu âmbito de intervenção abrange todas as entidades que, sob jurisdição 

do Estado português, prossigam atividades de comunicação social, designadamente as 

descritas no artigo 6.º, tais como as agências noticiosas; as pessoas singulares ou 

coletivas que editem publicações periódicas, independentemente do suporte de 

distribuição que utilizem; os operadores de rádio e de televisão, relativamente aos 

serviços de programas que difundam ou aos conteúdos complementares que forneçam, 

sob sua responsabilidade editorial, por qualquer meio, incluindo por via eletrónica; as 

pessoas singulares ou coletivas que disponibilizem ao público, através de redes de 

comunicações eletrónicas, serviços de programas de rádio ou de televisão, na medida 

em que lhes caiba decidir sobre a sua seleção e agregação; e as pessoas singulares ou 

coletivas que disponibilizem regularmente ao público, através de redes de 

comunicações eletrónicas, conteúdos submetidos a tratamento editorial e organizados 

como um todo coerente. 

A Lei n.º 54/2010, de 24 de dezembro, Lei da Rádio, comete à ERC, no seu artigo 24.º, 

a competência de organizar um registo dos operadores de rádio e dos respetivos 

serviços de programas com vista à publicitação da sua propriedade, da sua organização, 

do seu funcionamento e das suas obrigações, assim como à proteção da sua 

designação, estando estes obrigados a comunicar à ERC os elementos necessários 

para a realização desse registo, bem como a proceder à sua atualização. 

 

 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2010-73895551
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2010-73895551-73895729
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IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO INTERNACIONAL  

▪ Âmbito internacional 

Países analisados 

 

Apresentamos a legislação dos seguintes países: Espanha e França. 

 

ESPANHA 

 

O Ministerio de Cultura y Deporte7, cuja estrutura orgânica foi aprovada pelo Real 

Decreto 509/2020, de 5 de mayo8, possui como órgão consultivo a Conferencia Sectorial 

de Cultura9. 

 

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 trabalho10: 

 

• 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; 

 
7  Informação disponível no síte do Ministerio de Cultura y Deporte, retirado de: 
http://www.culturaydeporte.gob.es/ministerio/organigrama/ministro/organismos.html. Consulta 
efectuada a 27/10/2022 
8  Texto consolidado retirado do portal legislativo BOE.es Todas as referências legislativas 
relativas a Espanha são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. Consultas 
efetuadas a 27/10/2022. 
9   Informação disponível no síte do Ministerio de Cultura y Deporte, retirado de: 
.http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-
sectorial/informacion-general.html. Consulta efectuada a 27/10/2022  
10  Informação disponível no síte do Ministerio de Cultura y Deporte, retirado de: 
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-sectorial/grupos-
de-trabajo.html. Consulta efectuada a 27/10/2022 

http://www.culturaydeporte.gob.es/ministerio/organigrama/ministro/organismos.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4860
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
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
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-sectorial/grupos-de-trabajo.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-sectorial/grupos-de-trabajo.html
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• 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; 

• Grupo de trabajo para la coordinación de acciones culturales de todos los 

Caminos de Santiago en el marco del Xacobeo 2021. 

 

Não registando a presença de profissionais do setor da rádio. 

 

FRANÇA 

 

Em França, e como órgãos consultivos do ministro da Cultura11 , 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 national des Villes et pays d'art et d'histoire;  

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

• Conseil supérieur des archives; 

• Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle (HCEAC);  

• Inspection générale des affaires culturelles (IGAC); 

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

 
11  Informação disponível no síte do Ministère de la Culture, retirado de: 
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation. Consulta efetuada a 27/10/2022 

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.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000020765928/2018-09-29
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/Le-Haut-Conseil-de-l-Education-Artistique-et-Culturelle
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
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• 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 ao setor da rádio. 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR 

 

▪ Iniciativas pendentes 
 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verifica-se que, conexa 

com a matéria em análise no presente projeto de lei, não se encontra pendente qualquer 

iniciativa legislativa ou petição. 

 

 

▪ Antecedentes parlamentares 

Consultada a mesma base de dados, constata-se que, na XIV Legislatura, deu entrada 

o Projeto de lei n.º 699/XV/1.ª (Deputada Cristina Rodrigues, Ninsc.) — Altera o regime 

de constituição e funcionamento do Conselho Nacional de Cultura e das suas secções 

especializadas —, que caducou com o terminus da anterior legislatura.  

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS 

 

Consultas facultativas 

Em sede de especialidade, poderão ser consultados o Ministério da Cultura e o 

Conselho Nacional de Cultura.  

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. 

 

 

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
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110364
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ANEXO — QUADRO COMPARATIVO 

 

 

 

 

Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de 

setembro 

 

Projeto de Lei n.º 363/XV/1.ª (PSD) 

 Artigo 1.º 

Objeto 

 

A presente lei procede à alteração do 

Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de Setembro, 

que «Estabelece o regime de constituição e 

funcionamento do Conselho Nacional de 

Cultura (CNC) e das suas secções 

especializadas». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 23.º 

Secção dos direitos de autor e direitos 
conexos 

 

Artigo 2.º 
Alteração ao Decreto-Lei n.º 132/213, de 13 

de setembro 
 

O artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 132/213, de 

13 de setembro, passa a ter a seguinte 

redação: 

 

«Artigo 23.º  
Secção dos direitos de autor e direitos 

conexos 
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1 - A secção especializada permanente 

dos direitos de autor e direitos conexos é 

integrada: 

 

a) Pelo diretor-geral do Gabinete de 

Estratégia, Planeamento e Avaliação 

Culturais, que preside; 

b) Pelo inspetor-geral das Atividades 

Culturais; 

c) Por um representante do Gabinete para os 

Meios de Comunicação Social; 

 

 

d) Por um representante do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial, I.P.; 

e) Por um representante do Ministério da 

Justiça, com competências no domínio do 

registo de meios de comunicação social; 

 

 

f) Por um representante da Procuradoria-

Geral da República; 

 

g) Por um representante de cada uma das 

entidades de gestão coletiva dos direitos de 

autor e direitos conexos; 

h) Por um representante de cada uma das 

associações de editores, livreiros, editores de 

videogramas e fonogramas; 

i) Por um representante da Associação 

Portuguesa de Imprensa; 

1 – A secção especializada permanente dos 

direitos de autor e direitos conexos é 

integrada: 

 

a)  […]; 

 

 

b) […]; 

 

c) Por um representante do Gabinete para os 

Meios de Comunicação Social; Por um 

representante da Secretaria - Geral da 

Presidência do Conselho de Ministros; 

d) […]; 

 

e) Por um representante do Ministério da 

Justiça, com competências no domínio do 

registo de meios de comunicação social; Por 

um representante da Entidade Reguladora 

para a Comunicação Social; 

 

f) […]; 

 

 

g) […]; 

 

 

h) […]; 

 

 

i) […]; 
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j) Por um representante dos operadores de 

distribuição de televisão. 

 

 

 

 

2 - Compete à secção especializada 

permanente dos direitos de autor e direitos 

conexos: 

 

a) Apoiar o membro do Governo responsável 

pela área da cultura na definição da política e 

da estratégia, bem como na realização de 

ações e eventos no domínio da defesa e 

proteção do direito de autor e direitos 

conexos; 

b) Propor iniciativas legislativas ou outras no 

domínio do direito de autor e direitos 

conexos; 

c) Emitir pareceres sobre ações de vigilância 

e fiscalização na área da defesa dos direitos 

de autor e direitos conexos; 

 

d) Emitir pareceres sobre quaisquer questões 

de direitos de autor e direitos conexos, que 

sejam suscitadas no decurso de reuniões 

comunitárias ou internacionais; 

e) Propor e recomendar a adoção de medidas 

visando o aperfeiçoamento, atualização e 

cumprimento da legislação sobre direito de 

autor e direitos conexos. 

 

j) […]; 

 

k) Por um representante indicado pelas 

associações representativas das associações 

de Rádio. 

 

2 – […] 
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 Artigo 3.º 
Entrada em vigor 

 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte 

ao da sua publicação.  

 

 


