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PARTE I – CONSIDERANDOS 

 

1 - Nota introdutória 

O projeto de lei em análise, apresentado por pela Deputada única representante do 

Partido Pessoas-Animais-Natureza, deu entrada em 09 de agosto de 2022. Na mesma 

data foi admitido e baixou na generalidade à Comissão de Cultura, Comunicação, 

Juventude e Desporto (12.ª), por despacho do Presidente da Assembleia da República. O 

texto foi substituído, respetivamente, a 10 de agosto e a 5 de setembro, a pedido da 

autora.  

A presente iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto 

no n.º 2 do artigo 119.º do RAR, 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 RAR. 

Observa, igualmente, os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do artigo 

120.º do RAR, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela 

consignados e define concretamente 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, pelo que deve 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 

n.º 74/98, de 11 de novembro. 
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2 – Objeto, motivação e conteúdo da iniciativa 

A iniciativa em apreço 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 e 

das suas secções especializadas, e o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março. 

 

A autora da iniciativa refere na exposição de motivos que “De acordo com os dados de um 

estudo da Marktest, divulgado em Maio deste ano, os portugueses estão a ouvir mais 

rádio e durante mais tempo, visto que o tempo médio dedicado à rádio em Portugal subiu 

para três horas e 10 minutos por dia, passando de uma audiência acumulada de véspera 

de 55,8% para 59,3%. De resto, um outro estudo referente ao primeiro semestre de 2022, 

publicado em Julho, diz-nos que terão sido mais de 7,2 milhões os portugueses a contribuir 

para os números de consumo de rádio registados em Portugal.” 

 

Considera que, “não obstante a importância da rádio na vida dos portugueses, a verdade 

é que nem sempre essa importância é reconhecida pela legislação em vigor.” 

 

Assim, e com vista a valorizar o setor da rádio no ordenamento jurídico português, o 

presente projeto de lei propõe a introdução de algumas alterações ao Código do Direito 

de Autor e dos Direitos Conexos e ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho. 

 

No âmbito do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC), são propostas 

três alterações: 

• Diferenciar a «Rádio» do «Audiovisual» e «Rádio» de «Televisão» (Radiodifusão 

/Comunicação social), indo ao encontro da diferenciação também estabelecida na 
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Directiva 2010/13/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Março de 

2010, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-membros respeitantes à oferta de serviços de 

comunicação social audiovisual; na Lei da Rádio, aprovada pela Lei n.º 54/2010, de 24 

de dezembro, e na Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a pedido, aprovada Lei 

n.º 27/2007, de 30 de Julho; 

• Proteger o nome dos serviços de programas de rádio e televisão de forma a assegurar 

coerência com o disposto no artigo 5.º do CDADC, que protege o título de jornal ou de 

qualquer outra publicação periódica, desde que se encontre «devidamente inscrito na 

competente repartição de registo do departamento governamental com tutela sobre 

a comunicação social»; 

• Assegurar a tipificação da obra, pois, ainda que o CDADC defina o conceito de «obra 

radiodifundida», no seu artigo 21.º, apenas consagra os direitos individuais dos 

autores, deixando de fora os direitos coletivos do operador, como no caso dos jornais. 

 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro, a iniciativa propõe a inclusão 

de um representante das associações representativas do sector da rádio na secção dos 

direitos de autor e direitos conexos do Conselho Nacional de Cultura. Suprime também a 

representação do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, que já não existe, e a 

representação do Ministério da Justiça, uma vez que atualmente o registo dos meios de 

comunicação social está atribuído à Entidade Reguladora para a Comunicação Social 

(ERC), propondo-se que essa representação passe a ser conferida à entidade com 

competências no domínio do registo de meios de comunicação social. 

3 - Enquadramento legal, doutrinário e antecedentes 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0013
https://data.dre.pt/eli/lei/54/2010/p/cons/20150729/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/54/2010/p/cons/20150729/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/27/2007/p/cons/20210118/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/27/2007/p/cons/20210118/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/132/2013/09/13/p/dre/pt/html
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Relativamente ao enquadramento legal, doutrinário e antecedentes da iniciativa em 

apreço, remete-se para a nota técnica, em anexo, a qual faz parte integrante do presente 

parecer. 

 

4 - Iniciativas legislativas pendentes sobre a mesma matéria 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se não se 

encontrarem pendentes iniciativas legislativas ou petições sobre a matéria da iniciativa 

legislativa em apreciação.  

De acordo com a Nota Técnica e, consultada a mesma base de dados, constatou-se que 

na atual Legislatura foi apresentado Projeto de Resolução n.º 64/XV/1.ª, que deu origem 

à Resolução da Assembleia da República n.º 40/2022. 

Na anterior Legislatura foram apresentadas as seguintes iniciativas sobre esta matéria, 

caducando com o terminus da mesma: 

 

• Proposta de Lei n.º 114/XIV/3.ª - Transpõe a Diretiva (UE) 2019/790, relativa aos 

direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital; 

• Proposta de Lei n.º 113/XIV/3.ª - Transpõe a Diretiva (UE) 2019/789, que 

estabelece normas sobre o exercício do direito de autor e direitos conexos 

aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão 

e à retransmissão de programas de televisão e de rádio. 

 

5 - Consultas e contributos 

A Nota Técnica indica que foi solicitado, pela Comissão de Cultura, Comunicação, 

Juventude e Desporto, parecer à Entidade Reguladora para a Comunicação Social, nos 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121502
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=33646
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121135
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121134
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termos do artigo 25.º dos Estatutos da ERC, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de 

novembro. 

Dada a natureza da matéria em discussão, sugere-se a consulta às seguintes entidades: 

APR – Associação Portuguesa de Radiodifusão e Audiogest – Associação para a Gestão e 

Distribuição de Direitos 

 

 

PARTE II - OPINIÃO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER 

 

A autora do presente parecer reserva a sua opinião para a discussão da iniciativa 

legislativa em Plenário.  

 

 

PARTE III – CONCLUSÕES  

 

Face ao exposto, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto considera 

que o Projeto de Lei n.º 251/XV/1.ª (PAN) - Assegura a proteção dos direitos de autor e 

direitos conexos do sector da rádio e garante a presença de um representante das 

associações representativas do sector da rádio no Conselho Nacional de Cultura, 

procedendo à alteração de diversos diplomas - reúne os requisitos constitucionais e 

regimentais para ser discutido e votado em Plenário, reservando os grupos parlamentares 

as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. 

 

 

 

PARTE IV – ANEXOS 

 

Ao abrigo do disposto no artigo 131.º do Regimento da Assembleia da República anexa-se 

a nota técnica elaborada pelos serviços. 
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Palácio de S. Bento, 06 de outubro de 2020. 

 

  

 

A Deputado autora do Parecer, 

       

               

           O Presidente da Comissão 

 

 

 

          Carla Madureira 

 

 

                 Luís Graça 

 


