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Introdução 

 

Permitam-me saudar antes de mais a realização deste primeiro Congresso Luso-

Italiano de Direito Constitucional, manifestando a grande honra que para mim constitui ter 

sido convidado a nele participar e fazendo votos para que venha a ter uma continuidade 

efectiva no futuro, permitindo dessa forma o enriquecimento recíproco e o 

aprofundamento da cultura e da reflexão jurídico-constitucionais nos nossos dois países. 

Sendo o tema deste primeiro dia “Comunicação Social e Direitos Fundamentais”, dei 

à minha intervenção o título “Problemas jusfundamentais emergentes da regulação da rádio 

e da televisão em Portugal”. 

                                                 
 
* Tópicos da comunicação proferida em 5 de Maio de 2009, no âmbito do Congresso Luso-Italiano de 

Direito Constitucional, organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa (entre 5 e 6 de Maio de 2009), sob a coordenação dos Professores Doutores Jorge 
Miranda, Marcelo Rebelo de Sousa e Carlos Blanco de Morais. 
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Desde logo pela utilidade do confronto com o correspondente quadro italiano, não 

quis deixar de dar nota da configuração jurídica da rádio e sobretudo da televisão nestes 

últimos 20 anos em Portugal, enunciando, a partir desse quadro, um conjunto de 

problemas constitucionais e jusfundamentais relevantes. 

Em segundo lugar, perante a vastidão do nosso tema geral e tendo em consideração 

o objecto das demais comunicações hoje apresentadas, pareceu-me francamente em aberto 

o espaço para uma reflexão sobre alguns atravessamentos significativos entre o quadro 

constitucional dos direitos fundamentais da comunicação e o quadro infra-constitucional 

de regulação da radiodifusão e da radiotelevisão (nas expressões usadas no artigo 38.º, n.º 7, 

da Constituição de 1976). 

Sucede além disso que, apesar da abundância de indicações constitucionais (artigos 

38.º a 40.º da Constituição) e da frequência das intervenções legislativas, se trata de um 

tópico que não tem merecido a especial atenção da doutrina nacional2 e que não deu azo a 

decisões jurisdicionais particularmente dignas de nota3. Teremos por isso também em vista 

colmatar um pouco esse défice, regressando dessa forma ao domínio que por idênticas 

razões já despertara a nossa atenção há mais de uma década. 

Começaremos com um (i) breve enquadramento geral do tema, sumariando em 

seguida (ii) os traços gerais do sistema da rádio e da televisão nas duas últimas décadas, para 

chegarmos finalmente à (iii) formulação de um conjunto de problemas de recorte 

jusfundamental resultantes desse quadro regulativo e da prática a que o mesmo deu lugar. 

 

 

1. Enquadramento geral 

 

A respeito do enquadramento geral do tema da relação entre comunicação social e 

direitos fundamentais, deixando de lado o grande pano de fundo das transformações em 

curso (e que, no plano dos factos, vão nomeadamente desde a raridade económica ao 

reforço dos grandes grupos, desde a acrescida interdependência às mudanças de funções e 

                                                 
2 Como principal excepção, Jónatas E. M. Machado, Liberdade de Expressão – Dimensões constitucionais da 

esfera pública no sistema social, Coimbra, 2002. 
3 Já neste sentido, José Alberto de Melo Alexandrino, «Il sistema portoghese dei diritti e delle libertà 

fondamentali: zone franche nella tutela giurisdizionale», in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, I (2003), p. 277 
s. [271-284]. 
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ao surgimento de meios de comunicação totalmente novos), cingir-me-ei a uma anotação 

de algumas especificidades do contexto português, seguindo depois para uma série de 

clarificações e distinções de partida. 

 

1.1. Surgido após meio século de limitação e de condicionamento generalizados da 

liberdade individual, o regime político saído da Revolução de 25 de Abril de 1974 cedo 

mostrou uma dupla personalidade nas suas relações com a comunicação social: por um lado 

proclamava a liberdade de imprensa mas, por outro, permitia a existência (em novas vestes) 

de mecanismos de controlo, sobretudo pela intervenção sistemática nos meios de 

comunicação social, facilitada pela estatização pós-revolucionária do sector4. 

Ora, foi o facto de o Estado se encontrar em 1975 detentor dos principais órgãos de 

comunicação social e foi a dimensão desse sector público que, em grande medida, vieram a 

ditar, e ainda ditam, a disciplina da comunicação social em Portugal.  

A esse contexto, a Constituição de 1976 (abreviadamente, CRP) reagiu através da 

adopção de uma regulamentação particularmente exaustiva, tendo reservado todo o artigo 

39.º aos “meios de comunicação social do Estado” (preceito que, a partir de 1989, passou a 

referir-se à entidade reguladora da comunicação social). 

Por sua vez, pelo carácter dessa regulação5, o texto constitucional veio a pagar um 

preço muito elevado: por um lado, veio a pagar com a instabilidade dos enunciados (nos artigos 

38.º, 39.º e 40.º da Constituição, já foram introduzidas mais de 50 alterações)6; por outro, 

veio a pagar com a impossível consensualização do regime jurídico da comunicação social e com 

a difícil institucionalização das soluções. As revisões constitucionais prosseguiriam na mesma 

linha e sem atenderem verdadeiramente às mudanças de contexto7, tanto interno como 

externo8. 

                                                 
4 Para uma síntese, Alberto Arons de Carvalho /António Monteiro Cardoso / João Pedro Figueiredo, 

Direito da Comunicação Social, 2.ª ed., Cruz Quebrada, 2005, p. 30 ss. 
5 Sobre o âmbito da regulação constitucional, José Alberto de Melo Alexandrino, O Estatuto 

Constitucional da Actividade de Televisão, Coimbra, 1998, p. 184 ss.; Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, 
tomo IV, 3.ª ed., Coimbra, 2000, p. 453 ss.; J. J. Gomes Canotilho / Vital Moreira, Constituição da República 
Portuguesa – Anotada, vol. I, 4.ª ed., Coimbra, 2007, p. 571 ss., 580 ss., 597 ss. 

6 Com apontamentos relevantes, sobre esse interminável debate, José de Melo Alexandrino, A estruturação do 
sistema de direitos, liberdades e garantias na Constituição portuguesa, vol. I – Raízes e contexto, Coimbra, 2006, p. 653, 
711 s., 726 ss. 

7 M. Alexandrino, A estruturação do sistema..., vol. I, p. 653, nota 809, 710. 
8 Outro tanto fizeram as leis, com a extraordinária excepção da Lei de Imprensa [cfr. António de Sousa 

Franco, «Um Caso de Estabilidade Legislativa: Vinte Anos de Lei de Imprensa», in Polis, n.os 4/5 (1995), p. 
43-58]. 
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Ainda sobre a situação de facto actualmente existente, impõe-se referir o seguinte: 

(i) Quanto à televisão, apesar da disponibilidade de um número considerável de 

canais9, na televisão hertziana terrestre, há apenas 3 operadores de televisão 

de âmbito nacional e nenhum operador licenciado em âmbito regional e 

local10; na distribuição por cabo, há mais de três dezenas de operadores 

autorizados, havendo também hoje um conjunto operadores de televisão 

através da Internet. Não há por conseguinte em Portugal (ao contrário do 

que há muito tempo sucede com a generalidade dos países que nos são 

culturalmente mais próximos) televisões locais, nem sequer televisões 

educativas (ou não-comerciais) a emitir por via hertziana terrestre11; em 

contrapartida, é hoje praticamente livre o acesso à actividade de distribuição 

de serviços de programas televisivos12. 

(ii) Quanto à rádio, há também apenas três operadores de radiodifusão de âmbito 

nacional, dois de âmbito regional e cerca de 350 operadores locais 

licenciados; diversamente porém do que ocorre na televisão desde 1997, não 

foi ainda instituído na radiodifusão nenhum sistema de autorização para o 

acesso à actividade, estando há quase uma década por regulamentar o artigo 

21.º da Lei da Rádio13. 

 

1.2. Alegam por vezes os juristas – e talvez mais na Itália do que em Portugal – que 

os meios de comunicação social desempenham uma função social, uma função pública. 

Trata-se, na maior parte dos casos, de uma pura redundância, na medida em muitas outras 

estruturas sociais (como o desporto) ou jurídicas (como ocorre com a generalidade dos 

direitos fundamentais) cumprem também uma função social, sem que daí resulte um 

                                                 
9 Em 29 de Abril de 2009 entrou em funcionamento a Televisão Digital Terrestre, por agora ainda 

numa fase experimental e com uma cobertura de apenas 40% do território. 
10 A razão é simples: até ao frustrado concurso aberto em 2008, ainda só tinha sido aberto (e há 18 

anos) um concurso público para o licenciamento da actividade de televisão. 
11 Aliás, apesar de deter (desde 1998) a competência para atribuir as licenças na rádio e na televisão, a 

Alta Autoridade para a Comunicação Social foi extinta sem jamais ter tido a oportunidade de atribuir uma 
única licença. 

12 Artigo 25.º da Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho (abreviadamente, LTV). 
13 Para uma mistificação evidente, veja-se o teor do preâmbulo e o disposto no Decreto-Lei n.º 

126/2002, de 10 de Maio, alegadamente aprovado no desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela 
Lei n.º 4/2001, de 23 de Fevereiro (Lei da Rádio, abreviadamente, LR). 
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tratamento similar àquele que o Direito se vê forçado a conferir aos meios de comunicação 

social. 

A função social dos meios de comunicação social, como tem posto em evidência a 

sociologia, reside sim no facto lhes caber assegurar as condições de diferenciação do 

sistema social face ao sistema político: em sociedades como as nossas (onde os indivíduos e 

os grupos, esmagados pelo factor tempo, são submergidos por avalanchas de informação 

que não podem gerir autonomamente), são os meios de comunicação social que promovem 

a organização de informações indirectas, no que vem a constituir um mecanismo sem o 

qual não seria pensável uma ordem social diferenciada e, portanto, uma sociedade livre14. 

Ora, ainda que esse plano seja absolutamente relevante, não é por aí que a ordem 

constitucional perspectiva os meios de comunicação social15: na Constituição, os meios são 

antes de mais tomados como instrumentos ao serviço de bens, valores e interesses 

constitucionalmente protegidos (a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento da 

personalidade, a paz, a participação política, a defesa do Estado de Direito, o 

desenvolvimento económico e social, etc.); também são tomados como instrumentos de 

que podem pôr em perigo esses mesmos bens, valores e interesses; em terceiro lugar, certos 

meios de comunicação são eles próprios chamados a constituir objecto de alguns direitos 

fundamentais da pessoa; por fim, a própria existência, função e variedade dos meios de 

comunicação social, uma vez protegidas pelas correspondentes normas constitucionais 

levam-nos a reentrar na categoria – hoje um tanto desgastada – das garantias institucionais. 

No primeiro destes planos, os meios de comunicação social estão implicados numa 

série relevante de princípios constitucionais estruturantes (como a liberdade) e de direitos 

fundamentais (a liberdade de expressão, o direito de informação e a liberdade de iniciativa 

económica são os mais evidentes), beneficiando, ainda que naturalmente em termos 

diferenciados, dos correspondentes efeitos de protecção dessas normas de garantia; no 

segundo desses planos, a comunicação social, perspectivada como poder social e político, é 

destinatária de uma série de normas de limites (ora sobre a forma de direitos fundamentais 

das pessoas ou de certos grupos de pessoas, ora sob a forma de sujeições e condições, ora 

                                                 
14 Niklas Luhmann, Grundrechte als Institution – Ein Beitrag zur politischen Soziologie, 4.ª ed., Berlin, 1999, p. 

84 ss. (há tradução italiana de Stefano Magnolo, I diritti fondamentali come istituzioni, Bari, 2002). 
15 Em termos próximos desta síntese, José Carlos Vieira de Andrade, «A Problemática dos Direitos da 

Pessoa e a Comunicação Social na Perspectiva Jurídica», in AAVV, Os direitos da pessoa e a comunicação social, 
Lisboa, 1996. 
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sob a forma de normas de organização e procedimento); no terceiro plano, os meios 

constituem eles próprios realidades directamente asseguradas pela liberdade de expressão 

do pensamento; no último desses planos, sublinha-se especialmente a função cultural e 

informativa da comunicação social16, enquanto elemento vital de uma sociedade livre e 

democrática, plano esse que, num contexto de “violência estrutural” e de manifestas 

desigualdades de oportunidades na comunicação e no acesso à informação, vem a exigir 

uma complexa e adequada regulação de todo esse sector de actividade, na base de um 

conjunto de garantias materiais, organizatórias e procedimentais (artigos 38.º, n.os 3 a 7, e 

39.º da Constituição). 

 

1.2.1. Ainda que, em função das mutações tecnológicas em curso, seja a cada instante 

mais difícil proceder a esse tipo de classificações, segundo um critério da disponibilidade de 

acesso, os meios de comunicação podem, em linha geral, integrar-se num dos seguintes três 

tipos: (i) meios de acesso livre e de utilização livre (como a voz, a linguagem gestual, corporal e 

simbólica, o graffiti e, até certo ponto, a imprensa escrita17); (ii) meios de acesso condicionado e 

de utilização livre (como o telégrafo, o telefone, o fax, o e-mail, o telemóvel e diversos outros 

serviços operáveis através das comunicações electrónicas); e (iii) meios de acesso relativamente 

vedado e de utilização condicionada (a rádio e a televisão por via hertziana terrestre). 

Mas, dito isto, é patente a dificuldade em situar, por exemplo, formas de 

comunicação como o teletexto, a rádio ou a televisão pela Internet, por telemóvel e mesmo 

por fio eléctrico, meios ópticos, cabo ou satélite. Se usarmos então um critério que releve o 

contexto tecnológico em que surgem os diversos meios, talvez possamos progredir, distinguindo 

entre (α) meios de comunicação directa, (β) meios tradicionais de comunicação de massas e (γ) 

meios com suporte nas novas tecnologias da comunicação. 

 

1.2.2. Em segundo lugar, impõe-se proceder à distinção entre acesso às redes e acesso à 

actividade: enquanto que o acesso à rede constitui uma actividade essencialmente técnica, 

                                                 
16 Em especial, sobre estas dimensões junto do serviço público, Christian Lewke, Der verfassungsrechtliche 

Kulturaufrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunk – eine funktionsbezogene Betrachtung des Mediums in seiner Bedeutung für 
Individuum, Gesellschaft, Kunst, Wissenschaft und Religion, Frankfurt am Main, 2007. 

17 Sobre o conceito técnico-jurídico de imprensa, entre nós, Nuno e Sousa, Liberdade de Imprensa, 
Coimbra, 1984, p. 3, 4, 14 ss., 18 ss.; M. Alexandrino, Estatuto constitucional..., p. 136 ss.; J. Machado, Liberdade 
de Expressão..., p. 506 ss.; Arons de Carvalho / M. Cardoso / J. Figueiredo, Direito da Comunicação..., p. 141 ss.; 
Gomes Canotilho / V. Moreira, Constituição..., vol. I, p. 581. 
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hoje sujeita à liberdade de empresa e de concorrência, o acesso à actividade, enquanto 

actividade substantiva de organização de um serviço de programas destinados a serem 

transmitidos, pode conhecer um conjunto de restrições e condições (que podem ir da 

concessão e da licença, à autorização, registo ou comunicação prévia). A distinção é 

particularmente relevante pelo facto de a lei exigir aos “operadores de televisão”18 ou 

“operadores radiofónicos”19 que disponham, além da licença ou da autorização para o 

exercício da actividade de televisão, de uma autorização de acesso à rede. 

 

1.2.3. Uma outra distinção relevante a fazer é entre acesso à actividade e exercício da 

actividade, devendo ainda diferenciar-se, relativamente ao primeiro dos termos, as distintas 

formas de acesso. 

Assim, o acesso às actividades de rádio ou de televisão por via hertziana constitui um 

direito de poucos20, continuando a ser, a nosso ver, um direito constituído por lei (um 

verdadeiro direito subjectivo público)21. Mas já o acesso por via não-hertziana (ou seja, 

pelas demais formas de comunicação electrónica) deve hoje estar sujeito a um regime muito 

próximo do aplicável à imprensa escrita, beneficiando por isso directamente dos efeitos de 

protecção da liberdade de expressão em sentido amplo22. 

Quanto ao exercício da actividade de rádio e de televisão, o mesmo mostra-se apenas 

dependente da legitimidade do acesso ao meio (acesso esse que pode portanto ser vedado, 

condicionado ou livre), estando no mais a coberto do princípio da liberdade de 

programação e beneficiando, especialmente nessa medida, da protecção assegurada pelos 

demais direitos fundamentais da comunicação social23. 

 

 

                                                 
18 Entendidos como a pessoa colectiva responsável pela organização de serviços de programas televisivos e legalmente 

habilitada para o exercício da actividade de televisão (artigo 2.º, n.º 1, alínea f), da LTV). 
19 Entendidos como a pessoa colectiva legalmente habilitada para o exercício da actividade de radiodifusão (artigo 

2.º, n.º 1, alínea b), da LR). 
20 Daí as designações de public trustees ou de organizações fiduciárias da comunidade dos utilizadores. 
21 Na linha do que defendemos em 1998, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 493/2005; 

diversamente, na doutrina, J. Machado, Liberdade de Expressão..., p. 613 ss., 627 ss., 632 ss. 
22 Por maioria de razão, o acesso à actividade de televisão pela Internet (ou seus equivalentes funcionais) 

deve considerar-se livre (o que não obsta a uma exigência mínima de comunicação prévia ou mesmo de 
registo, como decorre da lei, exigência justificada pela necessidade de atender a outros bens e interesses 
constitucionais, como a protecção dos direitos de terceiros ou o direito à informação). 

23 Por todos, J. Machado, Liberdade de Expressão..., p. 632 ss.; Günter Herrmann / Matthias Lausen, 
Rundfunkrecht, 2.ª ed., München, 2004, p. 522 ss. 
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2. Notas básicas sobre a regulação da rádio e da televisão em Portugal 

 

Dito isto, estamos em condições de recensear um conjunto de notas básicas sobre a 

regulação da rádio e da televisão em Portugal nestas duas últimas décadas, ou seja, desde 

que foi formalmente institucionalizada a passagem a um “regime dual”: na televisão, com a 

abertura da actividade a privados, operada na revisão constitucional de 198924; na rádio, que 

partia de uma situação de duopólio (entre um operador público um operador da Igreja 

Católica, a Rádio Renascença), com o lançamento, nesse ano de 1989, dos concursos que 

permitiram a concessão das licenças aos diversos operadores de âmbito nacional, regional e 

local. 

 

2.1. Uma vez que relativamente à rádio não se pode dizer que nestes vinte anos haja 

algum momento de destaque25, quanto à regulação da televisão, constituem momentos 

particularmente significativos os seguintes: 

 1.º) A instauração do sistema misto (de 1989/1992), onde, além da abertura do sector à 

iniciativa privada, se assistiu também à criação da Alta Autoridade para a Comunicação 

Social26 (abreviadamente, AACS) e à extinção da taxa de televisão27;  

2.º) A confirmação da crise na concessionária do serviço público de televisão (1995), com 

a hegemonia rapidamente alcançada pelas televisões privadas28;  

3.º) A abertura do acesso à actividade de televisão através do cabo e satélite (1997/1998), 

ainda que num quadro de excesso de sobrecarga sobre os privados29;  

4.º) A reestruturação do sector público da comunicação audiovisual (2002/2003)30, com 

adopção de um programa de racionalização empresarial, reforço das garantias de 

independência e reinstituição parcial da taxa de televisão31;  

                                                 
24 Sobre esse debate reconstituinte, M. Alexandrino, A estruturação do sistema..., vol. I, p. 726 ss. 
25 Salvo a aprovação da nova Lei da Rádio em 2001 e o processo de fusão das estruturas do sector 

público da rádio e da televisão. 
26 Lei n.º 15/90, de 30 de Junho – na sequência da revisão constitucional de 1997 (que reformulou mais 

uma vez, o artigo 39.º da Constituição), objecto de uma alteração substantiva pela Lei 43/98, de 6 de Agosto. 
27 Pelo Decreto-Lei n.º 53/91, de 23 de Janeiro. 
28 Primeiro pela SIC (Sociedade Independente de Comunicação, S. A.) e, poucos anos depois, pela TVI 

(Televisão Independente, S. A.). 
29 Sobre o assunto, criticamente, J. Machado, Liberdade de expressão..., p. 612, 613 ss. 
30 Lei n.º 18-A/2002, de 18 de Julho, e Lei n.º 33/2003, de 22 de Agosto, neste último caso, ainda na 

sequência do acórdão do Tribunal Constitucional n.º 254/2002 (in Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 53, 
p. 7 ss.). 
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5.º) A aprovação da lei das comunicações electrónicas (2004)32, com a liberalização, 

racionalização e aperfeiçoamento institucional e regulativo de todo o sector;  

6.º) A criação de uma nova entidade reguladora da comunicação social (2005/2006)33, 

dando-se aí início a um ciclo de neo-regulação34;  

7.º) A aprovação de uma nova Lei da Televisão (2007)35, desonerando substancialmente 

o regime de acesso à actividade de televisão por cabo e satélite e prevendo, pela 

primeira vez, normas sobre o acesso e exercício da actividade de televisão pela 

Internet;  

8.º) A abertura do concurso público para a atribuição de uma licença para um novo serviço 

de programas televisivos de acesso não condicionado livre36 (concurso entretanto 

concluído já em 2009 com exclusão dos dois concorrentes), na sequência do 

(novo) concurso para atribuição de um direito de utilização de frequências para o 

serviço de televisão digital terrestre (processo efectivamente concluído em 2009, 

após o fracasso do primeiro concurso lançado em 2001). 

 

2.2. Olhando agora para a Lei da Rádio37, para as sucessivas leis de televisão e para a 

legislação com elas intimamente conexa (como é o caso da disciplina aplicável ao serviço 

público de televisão e à entidade reguladora do sector)38, podem ser esboçados os seguintes 

caracteres gerais dessa regulação: 

                                                                                                                                               
31 Agora designada de “contribuição para o áudio-visual” (Lei n.º 30/2003, de 22 de Agosto, alterada 

pelos Decretos-Leis n.os 169-A/2005, de 3 de Outubro, e 230/2007, de 14 de Julho). 
32 Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (também conhecida como “Regicom”). 
33 Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro. 
34 Com a aprovação da Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro, uma parte importante das atribuições do 

Instituto da Comunicação Social (ICS) foi transferida para a nova entidade; esse esvaziamento levaria, mais 
tarde, à extinção do ICS, sendo então criado, para a prossecução das atribuições sobrantes, o Gabinete para 
os Meios de Comunicação Social (pelo Decreto-Lei n.º 165/2007, de 3 de Maio). 

35 A aprovação da Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho, foi precedida da criação da figura do Provedor do 
telespectador do serviço público de televisão (pela Lei n.º 2/2006, de 14 de Fevereiro), a que corresponde na 
rádio o Provedor do ouvinte. 

36 Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2008, de 22 de Janeiro. 
37 Lei n.º 4/2001, de 23 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 33/2003, de 22 de Agosto, e pela Lei n.º 

7/2006, de 3 de Março (complementada pelo disposto no Decreto-Lei n.º 126/2002, de 10 de Maio, e bem 
assim pela Portaria n.º 931/97, de 12 de Setembro, ressalvada pelo artigo 79.º, n.º 3, da LR). 

38 Além da Lei da Televisão (Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho), da Lei das Comunicações Electrónicas 
(Lei n.º 5/2004, de 1 de Fevereiro), da Lei que cria a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (Lei n.º 
53/2005, de 8 de Novembro) e da Lei que procede à reestruturação da concessionária do serviço público de 
rádio e televisão (Lei n.º 8/2007, de 14 de Fevereiro), são ainda de relevar outros diplomas como o Código da 
publicidade (Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de Outubro, sucessivamente alterado), o regime jurídico da 
concorrência (Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho), o regime do financiamento do serviço público de 
radiodifusão e televisão (Lei n.º 30/2003, de 22 de Agosto, alterada pela Lei n.º 169-A/2005, de 3 de 
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(i) Determinada em boa medida pelas especificidades do contexto português, 

anterior mas sobretudo posterior a 25 de Abril de 1974, a disciplina da rádio 

e da televisão, não conseguiu ainda libertar-se totalmente das entorses 

recebidas do passado autoritário, nem da estatização ocorrida nas décadas de 

setenta e oitenta (isso é particularmente visível no que diz respeito à 

necessária diferenciação a estabelecer entre os sectores de propriedade, a 

dimensão dos operadores e a natureza dos conteúdos); 

(ii) É por isso patente a grande politização de toda a regulação do sector, que se 

manifesta quer sob a forma de activismo legiferante (o que é particularmente 

visível na televisão)39, quer na inércia quanto à edição das normas 

complementares de execução das leis (o caso é hoje patente no que respeita à 

rádio)40 41; 

(iii) É também por isso visível a escassa ou frágil ligação entre a lei e o programa 

constitucional das liberdades da comunicação, quer no plano do pluralismo 

(externo), quer no da potenciação das possibilidades de expressão42 (no 

sentido da máxima efectividade)43, quer no da diferenciação de regimes; 

(iv) A generalidade das novas soluções normativas segue o padrão das leis 

precedentes, nomeadamente no que respeita à gama de soluções aparentes 

(como é, por exemplo, o caso da previsão das rádios universitárias ou do 

regime de autorização na rádio, das televisões regionais44 ou das televisões 

                                                                                                                                               
Outubro), a lei da arte cinematográfica e do audiovisual (Lei n.º 42/2004, de 18 de Agosto), o sistema de 
incentivos à comunicação social (Decreto-Lei n.º 7/2005, de 6 de Janeiro) ou o regime das condições de 
cedência de direitos exclusivos para a transmissão televisiva (Decreto-Lei n.º 84/2005, de 28 de Abril). 

39 Assim se sucederam as Leis da Televisão de 1990, 1998, 2003 e 2007 e de toda uma série de decretos-
leis (ao lado das leis relativas à concessionária do serviço público, em 1994, 1998, 2001, 2003 e 2007). 

40 Mas não menos flagrante foi a insegurança jurídica que se gerou, entre 2003 e 2007, pela falta da 
disciplina complementar a que aludia o artigo 22.º da Lei n.º 32/2003, de 22 de Agosto, tendo o Governo 
preferido apresentar uma nova proposta de lei da televisão do que proceder à regulamentação da lei existente. 

41 Na televisão, tanto em 1998 como em 2007, ocorreu a situação inversa, como decorre da Portaria n.º 
1199/2007, de 19 de Setembro (sobre instrução dos pedidos de autorização para o exercício da actividade), 
feita retroagir, sem que nada o impusesse, à data de 6 de Agosto de 2007. 

42 Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deustchland, 20.ª ed., Heidelberg, 1999, 
p. 172. 

43 O frenesim legislativo não deixa por isso, também aqui, de corresponder a uma visível marca de 
legislação simbólica (sobre a qual por todos, Marcelo Neves, A constitucionalização simbólica, 2.ª ed., São Paulo, 
2007, p. 29 ss., 42 ss., 148 ss.). 

44 Que já estava presente nas Leis da Televisão de 2003 (artigo 8.º da Lei n.º 32/2003, de 22 de Agosto) 
e de 1998 (artigo 6.º da Lei n.º 31-A/98, de 14 de Julho) e mesmo na primeira Lei da Televisão (artigo 4.º, n.os 
1 e 3, da Lei n.º 58/90, de 7 de Setembro). 
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educativas, mas também é o caso da manutenção da situação privilegiada 

daqueles que conseguem obter uma licença ou autorização); 

(v) Sempre foi pouco claro, pelo menos até 2003, o papel do Estado nas 

actividades de rádio e da televisão, sobretudo quanto às formas de 

concretização de um conjunto de obrigações constitucionais45 e quanto à 

dimensão do sector público (sendo visível na legislatura em curso uma clara 

intenção política favorável ao princípio da expansibilidade do sector público 

da comunicação audiovisual)46; 

(vi) Por último, como há vinte anos notara o Professor Marcelo Rebelo de 

Sousa47, tem sido débil a contribuição dos tribunais, no auxílio à configuração 

de uma ordem amiga da liberdade de expressão. 

 

2.3. Há um conjunto de diferenças particularmente relevantes entre o regime jurídico 

da rádio e o da televisão que importa talvez pôr em destaque. 

Em primeiro lugar, enquanto que o conceito de radiodifusão continua a ser 

apresentado na sua feição clássica48, na Lei da Televisão de 2007 adoptou-se um conceito 

mais dinâmico de televisão (entendida como a transmissão, codificada ou não, de imagens não 

permanentes, com ou sem som, através de uma rede de comunicações electrónicas, destinada à recepção em 

simultâneo pelo público em geral). 

Em segundo lugar, enquanto que o acesso à actividade de televisão pode ter lugar 

por quatro vias distintas (o licenciamento, a autorização, a concessão e o registo)49, na rádio 

apenas está efectivamente previsto o licenciamento e a concessão (estando a Internet 

expressamente excluída do âmbito de aplicação da Lei da Rádio). 

Em terceiro lugar, desde sempre as leis parecem ter sido mais exigentes na definição 

das regras de controlo da concentração e transparência da propriedade da rádio do que da 

televisão, matéria remetida pela Lei da Televisão para diploma autónomo, todavia ainda não 

aprovado (artigo 4.º)50. 

                                                 
45 M. Alexandrino, Estatuto Constitucional..., p. 207 ss. 
46 Criticamente, J. Machado, Liberdade de Expressão..., p. 617 ss., 621. 
47 Assim, Marcelo Rebelo de Sousa, «Portugal – Le droit de l’audiovisuel», in Revue Française de Droit 

Administratif, 5 (1989), 3, p. 514. 
48 Artigo 2.º, n.º 1, alínea a), da LR. 
49 Artigo 13.º da LTV. 
50 Sem prejuízo da manutenção em vigor dos artigos 4.º e 5.º da precedente Lei da Televisão (artigo 

98.º, n.º 2, da LTV). 
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As licenças e autorizações para o exercício da actividade de televisão são atribuídas 

pelo prazo de 15 anos51, sendo as licenças na rádio atribuídas pelo prazo de 10 anos52, 

sendo substancialmente diferenciados os correspondentes regimes de atribuição, mas 

também da renovação (de sentido mais restritivo na televisão e sujeitos a avaliação 

intercalar a cada cinco anos e de sentido mais permissivo na rádio, domínio onde aliás 

persiste uma evidente lacuna da regulação legal)53 e da conversão dos serviços de 

programas54. 

Sendo relativamente diferenciados os limites à liberdade de programação e as 

obrigações positivas impostas aos operadores, mantém-se na Lei da Televisão (o que 

sucede desde 1998) a absurda atribuição de direito de antena ao Governo, previsão 

totalmente desconhecida na Lei da Rádio. 

 

 

3. Alguns problemas suscitados pela regulação da rádio e da televisão 

 

Ponderado o quadro legal e o sentido resultante da praxis (incluindo aí a 

jurisprudência e a actuação das entidades reguladoras), emergem da regulação da rádio e da 

televisão diversos problemas constitucionais e jusfundamentais, cingindo-nos aqui à 

distribuição e do exercício do poder legislativo,  a uma dimensão do acesso à actividade e à delimitação 

das atribuições da entidade reguladora para a comunicação social. 

 

3.1. No que diz respeito à distribuição do poder legislativo, a Constituição 

portuguesa, ao cometer ao Governo uma competência legislativa normal55, afasta-se não só 

da Constituição italiana56 como da generalidade das constituições da matriz ocidental de 

Estado constitucional57. 

                                                 
51 Artigo 22.º, n.º 1, da LTV. 
52 Artigo 17.º, n.º 1, da LR. 
53 Após a revogação do problemático Decreto-Lei n.º 130/97, de 18 de Janeiro, pelo artigo 80.º, n.º 1, 

da LR (diploma sobre o qual, infra, n.º 3.1). 
54 Artigos 31.º e 32.º da LR. 
55 Para uma explicação de fundo histórico, Paulo Otero, Legalidade e Administração Pública – O sentido da 

vinculação administrativa à juridicidade, Coimbra, 2002, p. 110 ss., 121 ss. 
56 Baste lembrar os ecos da sentença n.º 171/2007 do Tribunal Constitucional italiano, texto acessível 

em http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0171s-07.html (02.05.2007). 
57 Por último, Pierre Bon, «Los actos legislativos del ejecutivo», in Francisco Fernández Segado (coord.), 

Dignidad de la persona, derechos fundamentales, justicia constitucional, Madrid, 2008, p. 1065-1110. 
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Não é minha intenção discutir aqui a natureza e o significado dessa opção 

constituinte (directamente recebida da Constituição de 1933 e que, pessoalmente, considero 

uma relativa anomalia do sistema)58, mas tão-somente evidenciar que um número 

considerável de actos legislativos, ao longo destas duas décadas, tem sido editado pelo 

Governo em flagrante violação da regra pedagogicamente cunhada pelo Professor Jorge 

Miranda como “regime orgânico dos direitos, liberdades e garantias”59 (artigo 165.º, n.º 1, 

alínea b), da CRP). 

Se, no limite, a intervenção legislativa do Governo se pode admitir relativamente a 

aspectos instrumentais, procedimentais ou organizativos do serviço público de rádio e de televisão 

(garantia institucional que, em si mesma, não constitui objecto nem reentra directamente 

no âmbito de protecção de um direito, liberdade e garantia)60, já o mesmo se não pode 

dizer relativamente à disciplina legislativa dos meios de comunicação social, pelo menos 

sempre que estivermos num dos três planos anteriormente referidos (v. supra, n.º 1.2) em 

que os direitos fundamentais individuais estejam directa e substancialmente implicados. 

Ora, ainda que se observe um maior cuidado na última década, a verdade é que os 

sucessivos Governos interferiram repetidamente nessa área sensível, socorrendo-se 

normalmente de uma alegada competência de desenvolvimento legislativo de uma pretensa 

legislação de bases (ou lei quadro)61 ou bastando-se com a invocação da sua competência 

legislativa primária (artigo 198.º, n.º 1, alínea a), da CRP)62.  

E se nos demais domínios da comunicação social (como na disciplina da imprensa, 

do estatuto dos jornalistas ou do direito de antena) em geral esse problema está ausente, foi 

no regime da rádio e da televisão que se veio a afirmar esse padrão abusivo: dois casos de 

                                                 
58 José de Melo Alexandrino, A preponderância do Governo no exercício da função legislativa, in Legislação, n.º 50 

(2009) [no prelo], acessível em http://www.fd.ul.pt/LinkClick.aspx?fileticket=P1juzElgGlM%3d&tabid=340 
(02.05.2009). 

59 Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, tomo IV – Direitos Fundamentais, 4.ª ed., Coimbra, 2008, 
p. 420 ss. 

60 A jurisprudência constitucional admitiu não estar ferido de inconstitucionalidade orgânica um decreto 
do Governo sobre a organização do serviço público de televisão (assim, por exemplo, o parecer n.º 11/80 da 
Comissão Constitucional, in Pareceres da Comissão Constitucional, vol. 12, 1982, p. 31). 

61 Na verdade, dando com isso talvez um sinal erróneo, já a primeira Lei da Rádio posterior à 
Constituição de 1976, a Lei n.º 8/87, de 11 Março (revogada pela Lei n.º 87/88, de 30 de Junho), se auto-
intitulara “Lei quadro do licenciamento de estações emissoras de radiodifusão”, ainda que no respectivo 
artigo 51.º apenas previsse a edição pelo Governo da “regulamentação necessária à sua boa execução”. 

62 Apontando justamente a um desses exemplos, o Decreto-Lei n.º 287/2001, de 8 de Novembro (que 
aprova o regime aplicável à oferta de acesso condicional aos serviços de televisão, de radiodifusão e da 
sociedade de informação), J. Machado, Liberdade de Expressão..., p. 612, nota 1154. 
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flagrante sujeição a reserva da lei parlamentar63 foram os do Decreto-Lei n.º 130/97, de 27 

de Maio, e o Decreto-Lei n.º 237/98, de 5 de Agosto, ambos aprovados ao abrigo da alínea 

c) do n.º 1 do artigo 198.º da CRP; à semelhança do que sucedera com os diplomas que os 

antecederam64, esses actos legislativos não só configuraram, sem credencial parlamentar, os 

regimes de licenciamento das actividades da rádio e da televisão (com a explicitação dos 

montantes das cauções, dos critérios de preferência a observar nos concursos, do regime da 

renovação dos títulos habilitadores, etc.) como definiram um vasto conjunto de restrições 

(nomeadamente em matéria de concentração da propriedade) que afectaram65 os efeitos de 

protecção de várias posições de direitos, liberdades e garantias, além de outros princípios, 

como do da não discriminação ou o do mais amplo acesso66.  

Por seu lado, quanto ao exercício dos poderes legislativos, se o frenesim regulativo é 

inimigo da liberdade e um claro indício de legislação simbólica67, mais grave ainda é o facto 

de, para defesa de interesses políticos menores e particulares, se verificarem em sucessivas 

legislaturas situações de clara inércia legislativa, afectando com isso princípios estruturantes 

do sistema, dificultando aos cidadãos e à comunidade organizada o acesso a meios de 

comunicação efectivamente disponíveis e sacrificando, por arrastamento, importantes 

dimensões culturais e informativas, com prejuízo da sociedade como um todo.  

Próximo dessa inércia está o desinteresse político no lançamento de concursos para 

televisões regionais e locais ou no incentivo às televisões não comerciais, educativas ou 

comunitárias, com a agravante da inaceitável expansão das estruturas do sector público, em 

detrimento do serviço público (entendido em sentido funcional)68 que melhor deveria ser 

prestado pela sociedade civil (como chegou a ser experimentado entre 2003 e 2005). 
                                                 

63 Sobre o tópico, há muito, Jorge Reis Novais, «A constitucionalidade da Lei da Rádio e a legalidade do 
despacho que atribuiu as novas frequências à RDP e RR», in Revista Jurídica, n.os 9/10 (1987), p. 417; por 
último, Gomes Canotilho / V. Moreira, Constituição..., vol. I, p. 591. 

64 Assim, quanto à rádio, os Decretos-Leis n.os 338/88, de 28 de Setembro, e 30/92, de 5 de Maio; 
quanto à televisão, os Decretos-Leis n.os 401/90, de 20 de Dezembro, 291/91, de 13 de Agosto, 157/95, de 6 
de Julho, 239/95, de 13 de Setembro, e 241/97, de 18 de Setembro. 

65 Sobre o conceito de “afectação”, José de Melo Alexandrino, Direitos Fundamentais – Introdução Geral, 
Estoril, 2007, p. 105 ss. 

66 Naturalmente a inconstitucionalidade destes diplomas deriva também da inconstitucionalidade 
material, por desvio de poder, das leis que pretensamente desenvolviam (a Lei n.º 87/88, de 30 de Julho, na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 2/97, de 18 de Janeiro, e as Leis n.os 58/90, de 7 de Setembro, e 31-
A/98, de 14 de Julho, na parte em que procediam a esses reenvios normativos). 

67 Além de demonstrar que em Portugal, ao contrário do que sucede por exemplo na Itália, no Brasil ou 
nos Estados Unidos, é muito fácil aprovar uma lei, desde que o partido governamental tenha nisso o mínimo 
de interesse. 

68 Sobre o processo de desestadualização da prossecução dos interesses públicos, por todos, Pedro 
Gonçalves, Entidades Privadas com Poderes Públicos, Coimbra, 2005, p. 140 ss. 
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3.2. Já no que respeita ao acesso à actividade, gostaria de trazer aqui um apontamento 

sobre uma das soluções presentes no decreto n.º 280/X recentemente aprovado pela 

Assembleia da República69 (lei do pluralismo e da não concentração nos meios de 

comunicação social)70.  

Estou a pensar apenas no respectivo artigo 13.º, n.º 1, nos termos do qual o Estado, as 

regiões autónomas, as autarquias locais e as suas associações, ou outras entidades públicas (...) apenas 

podem ser titulares de órgãos de comunicação social de natureza institucional ou científica, tendo em conta o 

disposto na legislação sectorial. 

A questão é esta: poderá a lei estabelecer (pensando por exemplo no caso das 

universidades públicas ou  num consórcio por elas constituído) uma proibição genérica de 

titularidade de órgãos de comunicação social? 

A Constituição portuguesa de 1976 reconhece de forma expressa a titularidade de 

direitos fundamentais por pessoas colectivas (artigo 12.º, n.º 2), sendo, no entanto, 

particularmente discutido a esse propósito o problema da titularidade de direitos 

fundamentais por pessoas colectivas públicas.  

No campo da comunicação social, a esse respeito, parece dominante na doutrina a 

ideia de que «[a] liberdade de comunicação social e de criação de meios de comunicação 

social não assiste ao Estado nem às demais entidades públicas»71, sendo questionável a 

existência de meios de comunicação fora do sector público da comunicação social 

constitucionalmente previsto72; mesmo no campo da actividade económica, tanto a 

doutrina como a jurisprudência constitucionais têm entendido que a liberdade de iniciativa 

económica privada e mesmo o garantia jusfundamental da propriedade não são extensíveis 

enquanto tais às entidades públicas73. 

                                                 
69 Diário da Assembleia da República, II série A n.º 103, de 24 de Abril de 2009, p. 2-17. 
70 Diploma que resultou das alterações introduzidas ao decreto n.º 265/X, na sequência do veto político 

do Presidente da República em 2 de Março de 2009 (Diário da Assembleia da República, I série n.º 52/X/4.ª, de 5 
de Março de 2009, p. 7-9). 

71 Gomes Canotilho / V. Moreira, Constituição..., I, p. 585. 
72 Neste sentido, Gomes Canotilho / V. Moreira, Constituição..., vol. I, p. 585; algo diversamente, Jorge 

Miranda, «Artigo 38.º», in Jorge Miranda / R. Medeiros, Constituição Portuguesa Comentada, vol. I, Coimbra, 
2005, p. 437 s.; sem uma posição expressa, Marcelo Rebelo de Sousa / José de Melo Alexandrino, Constituição 
da República Portuguesa – Comentada, Lisboa, 2000, p. 132 ss. 

73 De algum modo neste sentido, na doutrina, M. Rebelo de Sousa / M. Alexandrino, Constituição..., p. 
88; J. Machado, Liberdade de Expressão..., p. 324 ss., 401 ss.; Jorge Miranda, «Artigo 12.º», in Jorge Miranda / R. 
Medeiros, Constituição..., vol. I, p. 114; P. Gonçalves, Entidades Privadas..., p. 231 ss.; M. Alexandrino, Direitos 
Fundamentais..., p. 69; em sentido diverso, por mais ampliativo, Vital Moreira, Administração Autónoma e 
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Pela minha parte, em face da própria caracterização do conceito de direito 

fundamental, tenho admitido que as pessoas colectivas públicas não são em princípio 

titulares de direitos fundamentais, salvo por contiguidade regulativa inerente a “situações de 

perigo análogas” e relativamente a certos direitos de certas pessoas públicas autónomas74. 

Porém, o facto de os direitos fundamentais não serem à partida e nessa qualidade 

susceptíveis de atribuição a pessoas colectivas públicas não significa que algumas dessas 

entidades não possam ou não devem beneficiar da protecção fornecida pela correspondente norma 

de garantia: na verdade, distinguindo entre norma de direito fundamental (ou norma de 

garantia) e efeitos de protecção dessa norma, admito que se possa falar de extensão não da 

titularidade dos direitos fundamentais, mas de certos efeitos de protecção assegurados pela 

norma75.  

Daí que, no actual contexto tecnológico e perante a necessidade de realização de 

outros valores e interesses atendíveis, seja constitucionalmente censurável e 

desproporcionada uma proibição generalizada às pessoas colectivas públicas autónomas da 

titularidade de meios de comunicação social (em especial dos modernos meios 

electrónicos). 

 

3.3. Um terceiro problema, que decerto se agudizará na eventualidade do diploma 

agora citado vir a entrar em vigor (está aí em causa especialmente a vastidão dos poderes de 

intervenção cometidos nos artigos 18.º e seguintes à entidade reguladora do sector) prende-

se com a interpretação a dar ao artigo 39.º, n.º 1, da CRP, que enuncia as atribuições da 

Entidade Reguladora para Comunicação Social (abreviadamente, ERC). Profundamente alterado 

na revisão constitucional de 2004, esse preceito constitucional enumera como funções da 

entidade reguladora as de assegurar nos meios de comunicação social: 

a) O direito à informação e a liberdade de imprensa; 

b) A não concentração da titularidade dos meios de comunicação social; 

c) A independência perante o poder político e o poder económico; 

d) O respeito pelos direitos, liberdades e garantias pessoais; 

                                                                                                                                               
Associações Públicas, Coimbra, Coimbra Editora, 1997, p. 510 ss.; Gomes Canotilho / V. Moreira, Constituição..., 
vol. I, p. 332; talvez a meio caminho, José Carlos Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976, 4.ª ed., Coimbra, 2009, p. 123 ss.; na jurisprudência merece destaque o acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 24/98 (in Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 39.º, p. 7 ss.). 

74 M. Alexandrino, Direitos Fundamentais..., p. 69. 
75 M. Alexandrino, Direitos Fundamentais..., p. 69. 
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e) O respeito pelas normas reguladoras das actividades de comunicação social; 

f) A possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião; 

g) O exercício dos direitos de antena, de resposta e de réplica política. 

 

Os Professores Gomes Canotilho e Vital Moreira notaram com acuidade que das 

diferentes tarefas da ERC apenas uma parte delas se refere a todos os meios de 

comunicação social (imprensa, rádio e televisão) e qualquer que seja o sector em que se 

integrem (público ou privado), havendo outras que se referem somente ao sector público 

de rádio e de televisão, como sucede expressa ou implicitamente com as alíneas f) e g). 

Sem prejuízo do acerto da anotação, no meu entender, está ainda em causa a 

interpretação e o alcance a dar a duas outras atribuições (a de assegurar a liberdade de imprensa 

e a de assegurar a independência perante o poder político e o poder económico), o que deve 

ainda ser conciliado com o registo da prática desenvolvida nestes três anos pela ERC. 

Ora a prática revela-nos que a ERC tem interferido indevidamente, nomeadamente 

através de uma extensiva monitorização dos conteúdos76, no âmbito protegido das 

liberdades de comunicação das empresas e até das pessoas privadas (deixando, em 

contrapartida, relativamente em paz o sector público da comunicação social, quando este 

deveria constituir a sua decisiva prioridade, nesses planos da liberdade de informação, do 

pluralismo e da independência). Esse excesso de intromissão chega por vezes a dar a 

sensação de uma “polícia da liberdade de expressão”77, policiamento esse que é ilegítimo 

sempre se projecte não sobre a estrutura ou funcionamento do mercado ou em geral sobre 

os meios do sector público, mas sobre o conteúdo das ideias, opiniões e informações 

emitidas. 

                                                 
76 Com efeito, a não ser para fins instrumentais, a não ser em zonas estritamente delimitadas e a não ser 

para finalidades de gestão interna da informação, na generalidade dos casos, não parece aceitável a insistência 
da ERC na utilização de métodos quantitativos, nem o recurso a uma monitorização sistemática das 
informações comunicadas (nem as correspondentes interferências na liberdade de imprensa e nas demais 
liberdades da comunicação). Além das razões relevadas no texto, desde logo pelo facto de semelhante prática 
corresponder a uma leitura enviesada da competência, puramente instrumental, atribuída no artigo 24.º, n.º 3, 
alínea h), da Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro (organizar bases de dados que permitam avaliar o cumprimento da lei 
pelas entidades e serviços sujeitos à sua supervisão), disposição a necessitar, também ela, de uma interpretação 
conforme à Constituição, nomeadamente em termos de correcção funcional. 

77 Para usar uma expressão de António Vitorino, «Painel/Revisão Constitucional», in Revista Jurídica, n.os 
13/14 (1990), p. 265. 
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Uma outra solução apenas se justificaria à luz de uma interpretação des-integrada78 do 

artigo 39.º, n.º 1, da Constituição. Ora, um exercício desse tipo desconsideraria 

designadamente o seguinte: o facto de na matriz genética desse preceito ter sempre estado 

(e permanecido, expressa ou tacitamente) a realidade dos meios de comunicação social 

públicos (v. supra, n.º 1.2); em segundo lugar, a ilegitimidade do Estado para impor a todos 

os meios de comunicação social alguns dos objectivos referidos nesse artigo 39.º (e em 

múltiplas disposições do decreto n.º 280/X), em virtude do peso incomparável que, numa 

sociedade livre, deve ser reconhecido à liberdade de expressão, como estrutura subjacente à 

Constituição; o sentido a dar à mudança de contexto operada na realidade social regulada pela 

norma entre 1976 e 2009 (ou mesmo entre 1989 e 2009), no que concerne à titularidade e 

regime geral dos meios de comunicação social em Portugal e na Europa comunitária; não 

se aperceberia, enfim, de que entidades reguladoras é afinal herdeira a ERC: a ERC proveio 

da AACS e do Instituto da Comunicação Social; a AACS, por sua vez, resultou da fusão do 

Conselho de Imprensa (que se ocupava da imprensa escrita, à época também 

esmagadoramente pública) e do Conselho de Comunicação Social (cingido aos meios do 

sector público); o Conselho de Comunicação Social, por fim, nasceu dos Conselhos de 

Informação (identicamente cingidos aos meios do sector público). 

 Em suma, uma devida interpretação quer das disposições constitucionais quer das 

disposições legais sobre competências da ERC implica necessariamente a diferenciação79: 

(1.º) entre os meios de comunicação do sector público e os do sector privado; (2.º) entre a 

rádio e a televisão generalista com utilização do espectro radioeléctrico e a rádio e televisão 

temática sem essa utilização; (3.º) entre a rádio e televisão e outros meios de comunicação; 

(4.º) entre os grandes meios de comunicação social e os meios que se aproximem da órbita 

da pessoa individual (prevalecendo nestes todo o peso da liberdade de expressão, o que 

torna absolutamente incompatível nessa zona uma administração centralizada do 

pluralismo80). 

 

                                                 
78 Sobre o tópico, Laurence Tribe / Michael C. Dorf, On Reading the Constitution, Cambridge Mass. / 

London, 1991, p. 20 ss., 31, 33. 
79 Sobre o carácter central das exigências de diferenciação, José de Melo Alexandrino, A estruturação do 

sistema de direitos, liberdades e garantias na Constituição portuguesa, vol. II – A construção dogmática, Coimbra, 2006, p. 
95, 208, 244 ss., 416 ss., 420, 423, 577 ss., 717; sobre a prática da estandardização na experiência norte-
americana, Jorge Reis Novais, As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela Constituição, 
Coimbra, 2003, p. 897 ss. 

80 J. Machado, Liberdade de Expressão..., p. 622. 
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Conclusão 

No âmbito do que poderemos considerar a “esfera das leis da rádio e da televisão”, 

ainda que tenha melhorado nos últimos anos a qualidade da resposta a uma parte dos 

problemas passados81, persistem diversos outros, nomeadamente os que transparecem no 

excesso de uniformização do regime aplicável às várias modalidades de exercício da actividade e 

no desfavor em relação a certos meios (como parece evidente acontecer no caso da rádio). Ora, 

sob pena de grave lesão de bens e interesses constitucionais primários, têm de ser 

necessariamente diferenciadas as soluções, os condicionamentos e as exigências requeridas 

aos diversos tipos de meios, variando correspondentemente tanto graus de pluralismo 

como a extensão e a intensidade do controlo. 

Por seu lado, o excesso de politização, a instabilidade e o frenesim regulativo da matéria, para 

além dos problemas relacionados com padrão da distribuição constitucional dos poderes 

legislativos, colocam sérias dificuldades à institucionalização do Direito e, por 

consequência, a um adequado grau de protecção dos múltiplos direitos fundamentais 

implicados. 

 Por fim, quanto ao modelo de regulação a que se reconduz a experiência portuguesa do 

serviço público de rádio e de televisão (um tema propositadamente afastado), as nossas leis 

parecem pretender um modelo de concorrência, quando o ideal seria talvez um “modelo de 

subsidiariedade” (em que o serviço público fosse concebido como resposta para os que não 

têm poder, de modo a que a esses não falte uma voz que seja uma “referência” na 

explicação do mundo, e como resposta às falhas de mercado, relativamente às dimensões 

de protecção da liberdade e da devida atenção à igualdade de oportunidades em matéria de 

comunicação e informação a que o mercado não atende). 

 

 

                                                 
81 É esse o caso relativamente à precedente situação de insuficiência de desenvolvimento legislativo na 

televisão, relativamente à institucionalização de um sistema de queixas e de tutela dos utentes e mesmo 
relativamente a uma certa consolidação de várias garantias de independência estrutural e funcional do serviço 
público de televisão. 


