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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores reuniu, no dia 30 de julho de 2014, na delegação da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em Angra do Heroísmo, com 

o objetivo de apreciar e dar parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia Legislativa, sobre o Projeto de Resolução que “Aprova o 

Plano Estratégico de Combate à Violação de Direito de Autor e Direitos Conexos – 

PCM – (Reg. R 406/2013).” 

O mencionado Projeto de Resolução deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores no dia 18 de julho de 2014 e foi submetido à apreciação 

da Comissão Permanente de Assuntos Sociais para apreciação e emissão de parecer. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

 

O Projeto de Resolução em apreciação foi enviado à Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores para audição, por despacho do Senhor Ministro da 

Presidência e dos Assuntos Parlamentares, com pedido de parecer, por razões de 

urgência, até ao dia 30 de julho de 2014, justificando-se esta com “a necessidade de 

aprovação, com a maior brevidade, do projeto de diploma, a fim de dar cumprimento a 

medidas previstas no memorando de Entendimento assinado pelo Estado Português com 

a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu.” 

 

A apreciação do presente projeto de resolução enquadra-se no disposto no n.º 2 

do artigo 229.º, da Constituição da República Portuguesa, e no n.º 1 do artigo 116.º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 

12 de Janeiro. 
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Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência 

para emitir parecer é da Comissão de Assuntos Sociais, nos termos da Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 30/2012/A, de 21 de 

dezembro.  
 

CAPÍTULO III 

Apreciação na generalidade 

 

O Projeto de Resolução ora em apreciação visa aprovar – cf. dispõe o n.º 1 – “o 

Plano Estratégico de Combate à Violação do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.” 

 

Concomitantemente, a presente iniciativa visa, ainda, os seguintes objetivos: 

 

a) Determinar que o membro do Governo responsável pela área da cultura é 

competente para implementar o Plano e promover a articulação entre todas as 

entidades públicas e privadas com vista à sua concretização nos termos ora 

definidos; [cf. n.º 2] 

 

b) Criar a Comissão interministerial de Orientação Estratégica para o Direito de 

Autor (COEDA); [cf. n.º 3] 

 

c) Estabelecer os objetivos da COEDA; [cf. n.º 4] 

 

d) Determinar que a COEDA é constituída pelo período de um ano, devendo no 

final do referido período apresentar um relatório da atividade desenvolvida e 

dos resultados alcançados; [cf. n.º 5] 

 

e) Estabelecer a gratuitidade do exercício das funções dos membros da COEDA; 

[cf. n.º 6] 
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f)  Determinar que a execução das medidas e ações do Plano dependem da 

existência de fundos disponíveis por parte das entidades públicas competentes 

no âmbito da sua missão e respeitando as regras orçamentais para a execução da 

despesa pública. [cf. n.º 7] 

 
 

A iniciativa refere a título de fundamentação que “Entre as medidas estratégicas 

para a cultura, que figuram no Programa do XIX Governo Constitucional, está a de 

promover o potencial das indústrias criativas e apoiar o desenvolvimento de plataformas 

digitais, desenvolvendo soluções que permitam equilibrar o acesso à fruição cultural 

com os direitos dos criadores, através de medidas que permitam atualizar a sua 

proteção, face aos desafios da sociedade em rede.” 

 

Acrescentando-se que “as Grandes Opções do Plano para 2014, aprovadas pela Lei 

n.º 83-B/2013, de 31 de dezembro, preveem a implementação de um plano estratégico 

de combate à violação do direito de autor e dos direitos conexos, com medidas de 

cooperação e de colaboração institucional, medidas preventivas, medidas de 

sensibilização social, medidas legislativas e medidas de formação.” 

 

Desta forma, sustenta-se que “há que implementar uma estratégia de combate às 

violações de direito de autor e dos direitos conexos com um conjunto de medidas e 

ações específicas que, por um lado, visem um amplo e transversal reconhecimento por 

parte da sociedade, em geral, do valor cultural e socioeconómico da autoria e, por outro, 

evidenciem o valor e importância decisiva que os criadores têm na afirmação e 

desenvolvimento do País.” 
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CAPÍTULO IV 

Apreciação na especialidade 

 

 Nada a registar. 
 

CAPÍTULO V 

Parecer 

 

A Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores deliberou, por maioria, emitir parecer favorável à aprovação do 

Projeto de Resolução que “Aprova o Plano Estratégico de Combate à Violação de 

Direito de Autor e Direitos Conexos – PCM – (Reg. R 406/2013)”, com os votos a favor 

do PS e PSD e com a abstenção do CDS-PP e do PPM, considerando que o projeto 

apresentado não contende com as competências político-administrativas da Região, 

constitucional e estatutariamente consagradas. 

 

Mais se deliberou, tendo em conta o teor do projeto em análise, salientar que a 

referência às Regiões Autónomas aí constante é meramente residual, aguardando-se 

portanto que a sua concretização seja apresentada junto dos respetivos órgãos de 

governo próprio, nos termos constitucional e estatutariamente prescritos. 
 

 

A Comissão assegurou o direito de representação consultando a Representação 

Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português (nos termos do 

disposto no nº 4 do artigo 195º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, uma vez que estas não integram a Comissão Permanente de 

Assuntos Sociais), que não se pronunciaram sobre a iniciativa em apreço. 
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Angra do Heroísmo, 30 de julho de 2014. 

  

A Relatora 

       
(Arlinda Nunes) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

      O Presidente 

 
 (Domingos Cunha) 


