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Parecer 
Autor: Tiago Soares Monteiro 
(PS) 

Projeto de Lei n.º 363/XV/1.ª (PSD) – 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. 
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PARTE I – CONSIDERANDOS 

1. Nota preliminar  

O Projeto de Lei n.º 363/XV/1.ª é uma iniciativa apresentada pelos Deputados do Partido 

Social Democrata, que visa alterar o 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», de forma a 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 ainda à nomeação de um representante do sector da rádio para o CNC, que 

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

O Projeto de Lei n.º 363/XV/1.ª foi apresentado à Assembleia da República no dia 20 de 

outubro e admitido no dia 21 de outubro de 2022, tendo baixado na generalidade à Comissão 

de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto (12.ª), competente em razão da matéria, por 

determinação do Presidente da Assembleia da República, nos termos da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 16.º do Regimento da Assembleia da República (RAR). 

A Constituição da República Portuguesa (CRP), no artigo 167.º («Iniciativa da lei e do 

referendo»), e o Regimento da Assembleia da República (RAR), no artigo 119.º («Iniciativa»), 

definem os termos de subscrição e apresentação à Assembleia da República de iniciativas 

legislativas. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea b) do artigo 

156.º da CRP e na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do RAR, bem como dos grupos 

parlamentares, por determinação da alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da CRP e da alínea f) do 

artigo 8.º do RAR.  

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 119.º do RAR, a iniciativa em análise no presente 

parecer assume a forma de projeto de lei, de acordo com a nota técnica, de 21 de novembro 

de 2022 e elaborada ao abrigo do disposto no artigo 131.º do Regimento da Assembleia da 

República.  

 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/132-2013-500036?_ts=1660176000034
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O Projeto de Lei n.º 363/XV/1.ª cumpre os requisitos formais previstos nas alíneas a) e c) do 

n.º 1 do artigo 124.º do RAR, na medida em que se encontra redigido sob a forma de artigos e 

é precedido de uma breve exposição de motivos.  

O mesmo documento confirma o cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei 

formulário dos diplomas1 e na alínea b) do n.º 1 do artigo 124.º do RAR, considerando que tem 

uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, embora, segundo a referida 

nota técnica, possa ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na 

especialidade ou em redação final.  

Segundo a mesma nota técnica, também o n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário não se verifica 

parcialmente, uma vez que não é referido o número de ordem da alteração pretendida, uma 

vez 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, 

É ainda referido que os limites à admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do artigo 120.º do 

RAR, são respeitados, uma vez que o projeto de lei não parece infringir a Constituição ou 

qualquer princípio nela consignado e define o sentido das modificações a introduzir na ordem 

legislativa.  

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. 

 

 

 
1 Aprovada pela Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, com as alterações introduzidas pelas Lei n.º 2/2005, 

de 24 de janeiro, Lei n.º 26/2006, de 30 de junho, Lei n.º 42/2007, de 24 de agosto, e Lei n.º 43/2014, de 
11 de julho. 
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Do ponto de vista da sistemática, o Projeto de Lei n.º 363/XV/1.ª (PSD) é composto por três 

artigos, conforme segue: 

 

Artigo 1.º Objeto 

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

Artigo 3.º Entrada em vigor 

 

2. Objeto, conteúdo e motivação 

O Projeto de Lei n.º 363/XV/1.ª é uma iniciativa que visa 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». 

O Conselho Nacional de Cultura (CNC) é o órgão consultivo do Ministério da Cultura 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 por missão emitir pareceres e recomendações, por solicitação do membro 

do Governo responsável pela área da cultura ou dos serviços e organismos da área da cultura, 

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

julgue necessárias ao seu desenvolvimento.  

Para os proponentes, e face a alterações ou evoluções ocorridas nos últimos anos, mostra-se 

necessário consagrar essas mesmas alterações na constituição e funcionamento do CNC e das 

suas secções especializadas, pelo que propõem a revisão composição da secção especializada 

permanente dos direitos de autor e direitos conexos, tendo em vista a participação de 

entidades atualmente sem representação, procedendo-se, ao mesmo tempo, à retificação de 

serviços ou estruturas da Administração Pública.  

Neste contexto, a presente iniciativa plasma a extinção do Gabinete para os Meios de 

Comunicação Social e a alteração de competências do Ministério da Justiça que deixou de ter 

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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competências no domínio do registo de meios de comunicação social, visando ainda a inclusão 

da Rádio no CNC. 

 

Na verdade, ao contrário da imprensa e da televisão, a rádio é o sector da comunicação social 

que não tem assento no CNC, o que, para os proponentes, é totalmente incompreensível, uma 

vez que todos os outros sectores da comunicação social 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. 

 

Para os proponentes trata-se de uma lacuna que importa colmata neste órgão consultivo do 

Governo para a área da cultura, procedendo-se à nomeação de um representante do sector da 

Rádio para o CNC, que deverá passar a ter assento na Secção Especializada dos Direitos de 

Autor e Direitos Conexos. 

3. Enquadramento jurídico 

Considerando o objeto do Projeto de Lei n.º 363/XV/1.ª (PSD), importa atentar no 

ordenamento jurídico português e considerar os seguintes diplomas em vigor: 

• Decreto-Lei n.º 215/2006, de 27 de outubro, artigo 6.º e 23.º; 

• Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro; 

• Decreto-Lei n.º 165/2007, de 3 de maio; 

• Decreto-Lei n.º 24/2015, de 6 de fevereiro; 

• Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro; 

• Lei n.º 54/2010, de 24 de dezembro, artigo 24.º. 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2006/10/20800/75397548.pdf
https://files.dre.pt/1s/2013/09/17700/0584005847.pdf
https://files.dre.pt/1s/2007/05/08500/29462948.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/02/02600/0071800721.pdf
https://files.dre.pt/1s/2005/11/214a00/63966409.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2010-73895551
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Considerando o objeto do Projeto de Lei n.º 363/XV/1.ª (PSD), importa atentar no 

ordenamento jurídico internacional e considerar os seguintes diplomas em vigor: 

ESPANHA 

• Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, aprova a estrutura orgânica do Ministerio de 

Cultura y Deporte, que possui como órgão consultivo a Conferencia Sectorial de 

Cultura. 

 

FRANÇA  

Em França, e como órgãos consultivos do ministro da Cultura, 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; 

• 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. 

 

 

 

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
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/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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4. Iniciativas legislativas, projetos de resolução e petições pendentes sobre matéria conexa 

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. 

 

5. Antecedentes parlamentares  

Segundo a nota técnica, na ultima legislatura foi apresentado 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.  

 

PARTE II - CONSULTAS E CONTRIBUTOS 

Segundo a nota técnica, anexa ao presente parecer, poderão ser consultados em sede de 

especialidade 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. 

PARTE III - OPINIÃO DA DEPUTADA AUTORA DO PARECER 

O deputado relator do presente parecer reserva, nesta sede, a sua posição sobre a iniciativa 

em apreço, que é de «elaboração facultativa», conforme disposto no n.º 3 do artigo 137.º do 

Regimento da Assembleia da República.  

PARTE IV – CONCLUSÕES 

A Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, em reunião realizada no dia 3 de 

janeiro de 2023, aprova o seguinte parecer:  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110364
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1. O Projeto de Lei n.º 363/XV/1.ª é uma iniciativa apresentada pelos Deputados do Partido 

Social Democrata, que visa alterar o 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», de forma a 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 ainda à nomeação de um representante do sector da rádio para 

o CNC, que deverá passar a ter assento na Secção Especializada dos Direitos de Autor e 

Direitos Conexos. 

2. A iniciativa legislativa em análise no presente parecer reúne os requisitos constitucionais, 

legais e regimentais para ser apreciada e votada em Plenário da Assembleia da República, 

reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrentes sentidos de voto para 

o debate. 

Palácio de S. Bento, 3 de janeiro de 2023. 

 

O Deputado Relator 

 

 

A Presidente da Comissão em exercício 

 

(Tiago Soares Monteiro) (Cláudia Bento) 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/132-2013-500036?_ts=1660176000034

