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9 de Fevereiro de 2012 

 

NOÇÕES ELEMENTARES DE DIREITO  
 

→ O que determina a existência do Direito? A sociedade! 

→ É necessária a existência de leis que regulem a relação social e dirimir (resolver) os conflitos 

→ A primeira razão da existência do Direito é a sociedade 

→ O Direito promove a solidariedade de interesses 

 

Direito= Conjunto de regras de conduta social → Isso não chega→ É necessária eficácia – tem 

que ser compreendida para ser respeitada 

Ou seja, 

Direito = Ordem normativa que se pretende eficaz e que tem características jurídicas 

 

1ª abordagem ao conceito de Direito: 

Direito é um sistema de normas de conduta social assistido de protecção coactiva. 

Direito não é só uma ordem normativa visto que existem vários países porque reflectem a 

maneira de estar dos indivíduos. 

 

Direito Positivo: O Direito vigente em cada país 

Não é a única – na medida em que existem outras/diferentes pressupostos (Ex:Direito 

Canónico) 

Direito Natural: Assente em valores como o bem e a justiça, que são valores que assentam no 

Direito Positivo. 

Ou seja, 

Direito Positivo = Normas vigentes em cada país. É tão mais perfeito quanto mais se aproximar 

das declarações de Direito Natural, “tudo o que está escrito”. 

Direito Natural = Princípios nos quais o Direito Positivo se deve fundar e ao qual deve chegar. 

Reflecte a dignidade da pessoa humana – funciona como arquétipo do Direito Positivo. Escrito 

desde a Grécia Antiga. 

 

1789 

Revolução Francesa – corte do que estava estabelecido (monarquia, etc) e opressão do povo. 

Surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

Cidadão = aquele que age na sociedade 

 

1948 

Finais da II Guerra Mundial – Foi necessário restruturar os países, depois do holocausto, do 

caos, etc, surge a ordem. A 10 de Dezembro é aprovada a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem.  

Ou seja, 

Direito assistido: Os sistemas de Normas formam a ordem jurídica. 
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Estrutura da Norma (3 elementos): 

1. Previsão – prevê o futuro. A norma fixa padrões de conduta que prevêem situações às 

quais liga uma determinada conduta adequada a essa situação 

2. Estatuição (Estabelecer) – Estabelece a conduta que deve ser adaptada nessa situação 

Ex: Criação de uma agência 

3. Sanção – elemento que dá à norma de conduta social a característica jurídica. Quem 

não cumpre a norma sofre sanção/consequência. Não tanto um elemento da norma 

jurídica mas do sistema                            ↓ 

Dá à norma o seu carácter jurídico 

 

Características da Norma Jurídica 

1. Imperatividade: é um comando. Obrigam. Porque têm a sua sanção. Porque o 

desrespeito tem uma consequência jurídica. É neste incumprimento que entra o papel 

do tribunal. 

2. Violabilidade: como a norma se dirige a pessoas livres ela é violável no plano dos 

factos. Mas no plano do direito ela é inviolável graças à consequência jurídica que o 

sistema garante a quem não cumpre. 

3. Generalidade e Abstracção: prevê uma determinada conduta de modo abstracto, visto 

que é um padrão. E prevê de um modo geral porque implica todas as pessoas. 

Ex: Presidente da República: aplica-se a todos por igual sendo que Presidente da 

República há só um – generalidade dos destinatários 

4. Coercividade:  possibilidade de impor a norma impedindo ou reprimindo a sua 

violação. Possibilidade de alguém cujo direito foi violado de se dirigir a uma instituição 

(tribunais) e este decretar a penalização do devedor. 

 

 

14 de Fevereiro de 2012 

 

Classificação das Normas Jurídicas 

Feita tendo em conta o objecto que a norma visa regular 

 

Distingue entre Direito Internacional (público) e Direito Interno (em vigor em determinado 

Estado) 

 

Direito Internacional – aquele que regula as relações dos estados entre si (acordos) 

Direito Interno – aquelas que estão em vigor em determinado Estado 

 

Direito Público – aquelas que regulam relações jurídicas de Direito Público, aquelas em que o 

Estado intervém enquanto poder de autoridade/Estado age com poder de autoridade. Regula. 

 

Direito Privado – aquelas que disciplinam as relações jurídicas que se estabelecem entre as 

pessoas, ou, em que o Estado intervém mas sem poder de autoridade. 

Ex: Construção de um Tribunal (Estado vsMontengil) 

 

TIPO DE NORMAS / SUBDIVISÕES 
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I. DIREITO PÚBLICO 

1. Direito Constitucional – A lei fundamental do país. Tem dois tipos de normas que 

regulam: 

 

1.1. Direitos e Deveres Fundamentais das pessoas – parte nobre da constituição 

 

1.2. Regula órgãos superiores do Estado – 1º Presidente da Constituição da República ; 

2º Assembleia da República ; 3º Governo ; 4º Tribunais.  

 

2. Direito Administrativo – aplica-se fundamentalmente aos órgãos de execução e 

aplicação. 

 

3. Direito Financeiro– antes estava dentro do Direito Administrativo mas era muito 

importante.  

O instrumento jurídico/ lei fundamental: 

√Orçamento geral do Estado – é nele que se prevê. 

4. Direito Fiscal – obriga o pagamento das receitas. Poder da autoridade pública. 

5. Direito Criminal/Penal – parte da ideia que determinados actos são de tal maneira 

nocivos que põem em causa toda a sociedade 

6. Direito Processual – conjunto de regras que regula resolução de litígios. 

 

Direito Privado ( faz parte do Direito Interno) 

1. Direito Internacional privado: rege actos diferentes nos diferentes países. 

Ex: Devo dinheiro a um Húngaro em Paris e prometo pagar-lhe em Roma 

 

Permite saber: 

√ Onde o processo vai decorrer 

√ Qual a ordem jurídica a aplicar 

 

 

 

 

II. DIREITO PRIVADO 

1. Direito Civil – grande conjunto de normas das pessoas – Código Civil 

1ª parte – Direito Civis (personalidade jurídica, pessoas colectivas, etc) 

2ª parte – Direito das Obrigações 

3ª parte – Direito de Propriedade 

4ª parte – Direito de Família 

5ª parte – Direito Sucessório 

 

2. Direito Comercial – relações comerciais que se estabelecem reguladas pelo – Código 

Comercial 

 

3. Direito do Trabalho – regula a relação laboral com a entidade patronal. Procura 

garantir os interesses da entidade patronal e os nossos. Cada vez mais importante. 

1ª parte da 

Constituição 

2ª parte da 

Constituição 

Inseridas no 

Código Civil 

Tem uma 

importância 

prática 

crescente tendo 

em conta a 

globalização 
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Interpretação e Aplicação das Leis 

• As interpretações das normas são muitas (boas ou más) 

• Para se interpretar correctamente é necessário compreender o que visa garantir/o objectivo. 

• As normas jurídicas tendem a encontrar equilíbrio 

• Procurar o justo equilíbrio na sua interpretação para uma correcta aplicação para o equilíbrio 

de interesses. 

 

16 de Fevereiro de 2012 

 

Livros: “Noções Elementares do Direito” – João Castro Mendes 

“Direito da Comunicação Social” – Alberto Arons Carvalho, António Monteiro Cardoso, 

João Pedro Figueiredo 

Apontamentos Reprografia 

 

Noção de relação jurídica: 

Relação Jurídica = toda a relação da vida social que é regulada/disciplinada pelo Direito e que 

consiste na atribuição a um dos sujeitos da Relação Jurídica de um direito subjectivo e da 

adstrição ao outro sujeito a correspondente obrigação.É um nexo de atribuição recíproca de 

um direito e de um dever. Ambos exigem o cumprimento do dever do outro. Sempre que há 

relação jurídica existe a atribuição de direitos e obrigações. 

(Ex: Comprar sapatos – eu e a empresa temos direitos e deveres) 

 

Elementos de uma relação Jurídica: 

1. Sujeitos da relação jurídica – sujeitos que entre si se relacionam na relação jurídica. 

Extremos entre os quais se estabelece um nexo em que a relação jurídica se 

desenvolve. 

2. Objecto da relação jurídica  

– Objecto Imediato = tudo aquilo que ligue os sujeitos entre si e dá origem a uma 

relação jurídica entre eles.  

Ex: Dever dinheiro – nexo entre direito do sujeito 1 e dever do sujeito 2 

– Objecto Mediato = aquela coisa relativamente à qual nasceu certo/determinado 

direito e obrigação. 

Ex: O dinheiro que se está a dever 

3. Facto jurídico – elemento formativo da relação jurídica. É necessário para que a 

relação surja mas não faz parte da relação jurídica. Elemento gerador da relação 

jurídica. 

4. Garantia – sistema jurídico assegura ao titular do titular do direito todas as 

possibilidades que o seu direito seja cumprido.Conjunto de providências postas à 

disposição do titular do direito de deter direitos. 

 

A personalidade jurídica ganha-se mal se nasce. Ou se tem ou não se tem. Hoje toda a gente 

tem. 
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Conceito absoluto: 

Personalidade jurídica – susceptibilidade(titular) de direitos e obrigações. Mas um bebé 

quando nasce  

↓ não tem: 

Capacidade de exercício dos direitos – gradual 

↓ aí surge: 

Figura da representação – age em nome e no interesse da criança exerce os seus direitos (do 

representado) 

↓ e se for deficiente: 

Figura de assistência - alguém (autorizado) que ajuda o representado a exercer os seus 

direitos. 

 

Personalidade jurídica singular – de cada um de nós. Todos, cada um, tem. 

Personalidade jurídica colectiva – numero de membro de uma sociedade, entidade colectiva 

que tem de exercer os seus direitos no momento da constituição da sociedade/entidade, 

pessoas colectivas. 

 

21 de Fevereiro de 2012 

 

Século XV  

● Tudo começou com a invenção (D. João III) da tipografia com Gutemberg com o primeiro 

livro impresso 

↓Levou à: 

      Difusão de ideias – mais fácil  → Possibilidade de propagação 

●  Esta revolução originou oposições (“é melhor reinar na ignorância”) por parte dos órgãos 

(políticos) e superiores.  

↓ 

      Medidas de controlo (feitas pelas autoridades)  

√ Impressões foram objecto de censura por parte da Igreja – a inquisição – a censura 

prévia.  

√ E a coroa através da concessão de privilégios de impressão 

√ Folhas periódicas – surgem. Ainda não se pode chamar jornais. 

 

Século XVIII 

●  Imprensa surge. 

●  1766 – Primeira lei Imprensa Suécia 

●  1776 – Primeira lei Imprensa EUA – direito da liberdade de imprensa 

●  O eco da Revolução Francesa ao chegar a Portugal em vez de determinar abertura 

determinaram o medo e a censura e aumento de vigilância em relação à imprensa.  

 

 

Século XIX (1820-1834) 

●  1820 – Instaurou-se um sistema Constitucional revolucionário, um sistema de liberdade em 

que o regime da liberdade de imprensa fica consignado. 
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●  1821 – Primeira Lei de Imprensa Portuguesa – A comunicação do pensamento é um dos 

mais preciosos direitos do homem pelo que todo o cidadão podia, sem dependência de 

censura prévia, manifestar as suas opiniões. 

●  1822 – Constituição e Lei de Imprensa – respondendo pelos abusos da liberdade de 

imprensa 

“Sem liberdade de imprensa não há democracia” 

- Não posso justificar um incumprimento da lei pelo facto de não conhecer a lei 

- Nesta altura a Igreja podia fazer censura dos dogmas religiosos 

- Nesta altura é a primeira vez que não há censura prévia  

- Os jornais desta altura promovem ideias constitucionais 

●  1823 – Periódicos …. – começa a haver algumas medidas de repressão relativamente à 

Imprensa. Regime liberal cai e voltamos as medidas repressivas à Imprensa. 

●  1827 – Acentuam-se as medidas repressivas 

●  1828 – D.Miguel proclama-se Rei Absoluto e volta a censura legislada (pura e dura) 

- 1834 – Depois da Guerra Cívil – D.Miguel é derrotado e é substituído pelo regime liberal  

- Começa período de inexistência de censura prévia 

- É publicada Lei de Imprensa semelhante à de 1821 

- Incentiva-se a publicação de periódicos 

- Criação de imensos jornais para todo o país 

- Boom/Expansão das ideias e desenvolvimento cultural e social associado à liberdade de 

imprensa. 

●  1848 – Instituição da República em França. 

- Movimentos revolucionários por toda a Europa que chegaram a Portugal 

- Estávamos perante uma monarquia e surgem projectos de repressão à Imprensa por Costa 

Cabral. A prática de Imprensa impõe repressões. 

- Estabelecida Nova Lei de Imprensa – para substituir de 1834 que era “ofensiva” à liberdade 

de Imprensa. Almeida Garrett expressa-se contra este corte da liberdade de Imprensa. 

- A chamada Lei da Rolha – chegou a ser aprovada (1850) mas não chegou a entrar em vigor. 

● 1851 até 1890 – Viveu-se um período calmo. Prevalece lei de 1834 sem censura prévia ou 

regimes repressivos. 

- +/- 1860 – Surge pela primeira vez em Portugal a Imprensa Noticiosa como a temos hoje em 

dia, que tem como objectivo o lucro, procura tornar o público ao comum dos cidadãos com o 

recurso à venda de exemplares e publicidade. 

- 1865 – Diário de Notícias – Primeiro com este modelo 

- 1881 – O Século – segue modelo semelhante (Director Magalhães Lima) 

● 1890-1910 

- Anos finais da monarquia foram anos difíceis com agitação politica e social constante. Com a 

progressiva emergência do partido republicano. Deram novos atributos 

- Novas atitudes autoritárias 

- Fortes restrições à liberdade de imprensa (principalmente contra jornais políticos) 

- Assaltos às tipografias 

↓ 

5 Outubro de 1910 – se estende até 1926 

1º República 

- Constituição 1911 veio integrar todos os princípios de liberdade de expressão. 
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- Algumas medidas repressivas com a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial (mesmo 

com o fim da Primeira Guerra Mundial (1918) mantém-se) 

● 1926 – Início da Ditadura em Portugal 

- Pertendem abafar a imprensa 

- Diário de Notícias e O Século são suspensos 

● 1933 – Com a subida de Salazar ao poder com a nova Constituição de 1933 que garante a 

liberdade de imprensa mas diz: “A liberdade de expressão será regulada por leis 

especiais/específicas”  

- Período do Estado Novo 

- Lapis azul 

- Instituição de censura prévia 

- Crimes por abuso de liberdade de imprensa eram punidos como crimes públicos 

● 1974 – 25 de Abril – Revolução e Implementação da 2ª República 

● 1976 – Constituição da 2ª República na qual vivemos actualmente 

 

 

23 de Fevereiro de 2012 

 

● Lei da Imprensa como Regime de Estado de Direito 

 

CONCEITO 1: 

Estado de Direito vigente em 4 países (paradigmáticos): 

1. Reino Unido (Monarquia Constitucional) 

1º elemento: 

- Obrigatoriedade de adopção de um processo justo legalmente regulado quando se trata de 

julgar os cidadãos  

2º elemento: 

- Prevalência das leis perante a descricionalidade (fazer aquilo que quero ser dar cavaco) do 

poder real 

3º elemento: 

- Sujeição de todos os actos do poder executivo à soberania do povo através dos seus 

representantes no parlamento 

4º elemento: 

- Direito e igualdade de acesso aos tribunais 

A regra do Direito da existência de uma norma de Direito que se aplica a todos igualmente (…) 

 

2. Estados Unidos da América (EUA) 

A essência do Estado de Direito é o poder constituinte do povo (direito de fazer a 

lei/constituição dos EUA em qual constam os esquemas essenciais dos órgãos superiores do 

Estado e respectivos limites) 

Também (como Portugal) os direitos e os deveres devem estar na Constituição 

Noção básica: poder constituinte do povo 

O governo está subordinado à lei que obedecem a princípios de Direito de natureza 

duradora e vinculativa (justiça, lealdade) inseridos na Constituição. 
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3. França 

O Estado de Direito só existe se houver uma constituição feita pelos representantes da 

Nação  

Lei Constitucional é lei superior que contém declaração ou catálogo de direitos 

fundamentais 

A Lei Constitucional contém organização do Direito político conforme uma divisão de 

poderes (muito importante) 

 

4. Alemanha 

Elemento essencial: autonomia individual = auto determinação das pessoas 

Estado é juridicamente vinculado em nome da autonomia individual ≠“Estado polícia” – 

que tudo regula (acontece muito em Portugal) 

Estado garante meios para que as pessoas atinjam a felicidade, isto é, em nome da auto 

determinação 

É um Estado de Limites – tende a restringir a sua acção para defender ordem e segurança 

pública e garantindo meios para as pessoas atingirem a felicidade-Estado cumpriu a sua tarefa. 

 

CONCEITO 2: 

Estado de Direito Democrático (Constituição República Portuguesa) 

- Questão de soberania popular – princípio segundo o qual todo o poder vem do povo e é ele 

que, através de mecanismos legislados, exerce o seu poder 

- Segundo Lei Constitucional – esta está imperativamente informada 

 

Ou seja: Estado de Direito - Constituição (principal) e esta que tenha: 

√ Divisão de poderes 

√ Autonomia individual 

√ Poder constituinte do povo 

√ 4 Elementos do Reino Unido 

 

Constituição – instrumento onde estão inseridos todos os elementos que conferem o Estado 

de Direito 

 

A Constituição da República Portuguesa 

- Tem nela/remete para os princípios que estão na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, logo, é à luz dessa declaração que os direitos fundamentais vigoram. 

 

  √ Artigo 19 (DUDH) (página 6): “Todo o indivíduo tem direito á liberdade de opinião e 

de expressão. Direito de não ser inquietado pelas suas ideias. E o direito de procurar, receber e 

difundir informações e ideias por qualquer forma de expressão.” 

Direitos Fundamentais: 

√ Dimensão de Direito Natural  

√ Direitos absolutos, imutáveis e intemporais 

√ Válidos hoje, antes e futuramente 

√ Inerentes à qualidade do Homem enquanto tal 

√ Impõem-se a qualquer ordem jurídica 
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28 de Fevereiro de 2012 

 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem: 

     Alargada ao espaço europeu. No âmbito do espaço europeu. Contém direitos e obrigações 

comuns ao espaço europeu e comuns aos estados de direito democrático. Para além desta 

convenção instituiu-se o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (para qual alguns casos não) 

instituido enquanto garantia dos Direitos Fundamentais. Tem uma disposição fundamental. 

 

Artigo 10º: 

Nº1:  “Toda a pessoa (todos) tem o direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a 

liberdade de opnião e a liberdade de receber ou dar opinião sem que haja ingerência de 

autoridades públicas ou inposição de fronteiras. O presente artigo não impede que os Estados 

Membros submetam as empresas de Rádio e Televisão a um regime de autorização prévia.” 

 

- Qualquer Televisão ou Rádio precisa de um processo de licenciamento de forma a garantir 

que estes façam o seu trabalho de forma correcta (no sentido de informar com rigor, etc) 

- Atribuição de um Alvará = licença com determinado período de tempo que pode ser 

renovada ou não 

Nº2: “Sem prejuízo desses direitos e deveres pode haver situações em que esses possam ser 

comprimidos, nos casos em que existam conflitos com estes direitos e deveres e outros.”  

- Exemplo: quando está em causa a segurança nacional 

 

Na liberdade de expressão cabe a divisão de informações e opiniões e é por isso necessário 

distinguir: Os Factos e Os Juízos de Valor 

E a necessidade de manter o plurialismo 

 

Artigo 37º: (da Constituição (1976)) 

Nº1: “Todos têm direito de exprimir e divulgar o seu pensamento pela palavra, imagem 

ou qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser informados, 

sem impedimentos nem discriminações” 

Nº2: “O exercício desses direitos não pode ser condicionado por quaisquer meios de 

censura” 

Nº3: “As infracções no exercício destes direitos (os abusos) ficam submetidos aos 

direitos penais…” 

Exemplo: Criação de Rádio sem licença é punida com prisão de 1 a 3 anos 

 

Nº4: “Direito de Resposta ou indeminização pelos direitos ofendidos” 

Exemplo: Notícias falsas 

 

O Direito de Informação é plural e constituído por 3 Subdireitos: 
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● Direito de Informar – faculdade reconhecida a todos 

● Direito de se Informar – relação jornalista-fonte – sigilo profissional 

● Direito de ser informado – direito do público em geral 

 

1 de Março de 2012 

 

Direito: 

Liberdade de Expressão 

Direito de informação – direito triciple 

 

Liberdade de Imprensa 

Liberdade de empresa 

 

Artigo 38º 

Nº1: “É garantida a liberdade de imprensa” 

Nº2: “A liberdade de imprensa implica 3 coisas:  

a) “A liberdade de expressão e de criação dos jornalistas e colaboradores, bem como a 

intervenção na orientação editorial, salvo quando tiverem natureza doutrinária ou 

confessional”; 

b) “O direito dos jornalistas ao aceso às fontes de informação e à protecção da independência 

e do sigilo profissionais bem como o direito de elegerem em concelhos de redacção”; 

c) “O direito de fundação de jornais e de quaisquer outras publicações, independentemente de 

autorização administrativa, caução ou habilitação prévias”. 

 

→ NOTA: O jornalista pode ser obrigado a revelar as suas fontes se estiver em causa desvendar 

um criminoso 

 

Nº3: “A lei assegura a divulgação da titularidade e dos meios de financiamento dos órgãos de 

comunicação social” 

Nº4: “ O Estado assegura a liberdade e independência dos orgãos de comunicação social 

perante poder político e económico…” 

Nº5: “Estado assegura existência e o funcionamento de um serviço público de rádio e de 

televisão” 

Nº6: “A estrutura e o funcionamento dos meios de comunicação social do sector público devem 

salvaguardar a sua independência perante o Governo, a Administração e os demais poderes 

políticos, bem como assegurar a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes 

de opinião” 

Lado Activo 

Lado Passivo 

Artigo 37º 

Artigo 38º 
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Nº7: “As estações emissoras de rádiotelevisão só podem funcionar mediante licença, a conferir 

por concurso público, nos termos da lei” 

6 de Março de 2012  ----------- EM FALTA!!!! 

 

 

8 de Março de 2012 

 

Direitos fundamentais e a sua expressão na Constituição 

2ª metade do Século XX 

1. Conscialização de que a imprensa tem um papel decisivo: 

- Na formação da opinião pública 

- Na defesa e protecção de valores e interesses que têm importância para a comunidade em 

que nos inserimos 

↓ 

Por isso, é necessário que o Direito da Comunicação Social tenha em consideração os direitos 

das pessoas que se realizam através da comunicação social (direitos de participação política e 

social na sociedade) 

 

2. Alterações profundas nas infraestruturas da comunicação: 

2.1. Novos meios de comunicação organizados (porque prestam serviços de 

comunicação social), a rádio e a televisão, com características diferentes do meio 

tradicional da imprensa escrita 

2.2. Vieram dar diversificação radical de conteúdos comunicacionais 

2.3. Vieram dar a industrialização e comercialização da actividade e profissionalização 

– e, com isto, o aparecimento de mega empresas (em detrimento das empresas 

familiares) 

→ Oligópolio (tudo nas mãos de alguns) 

2.4. Distanciamento dos órgãos de comunicação social relativamenteaos destinatários 

(ligação entre jornais e públicos) → notícias mais neutras, há menos ligação entre 

jornalista e leitor 

2.5. Vieram provocar diferenciação de interesses entre jornalistas e as administrações 

dos órgãos administrativos dos respectivos 

↓ 

Em versão destas alterações verifica-se: 

Diversificação dos direitos das pessoas 

 

- Direitos dos Operadores (rádio, televisão, etc) perante os poderes públicos deixam de ser 

como eram - meras liberdades de iniciativa e expressão – e transformam-se em direitos de 

informação livre porque está em causa/o fim de interesse público. Ou seja, está em causa 

servir o interesse público 

 

- Formulação de direitos específicos dos jornalistas em que se incluem os direitos destes 

dentro das organizações em que trabalham 
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- Surgem novos direitos dos destinatários (público em geral) seja para defender valores que 

são limites naturais na liberdade de comunicação: 

 - Direito à imagem 

 - Direito à reserva de vida privada 

 - Direito à privacidade 

- Estes direitos também garantem a protecção efectiva dos seus interesses perante actuação 

das entidades/órgãos de comunicação social (com cada vez mais poderes) 

 - Direito de rectificação / Direito de resposta 

 - Direito de ser informado de forma adequada  

 - Direito de exigir que o Estado garanta que o exercício jornalístico lhes garanta a 

imparcialidade, rigor, etc. e que trate o destinatário não como consumidor mas como cidadão. 

 

A problemática dos direitos das pessoas na Comunicação Social ultrapassa, em muito, o abuso 

da liberdade de imprensa por ser todo um conjunto de problemas que se interligam para 

chegar a equilíbrio de interesses. 

 

Este equilíbrio não pode ser conseguido à custa de informação 

 

A actividade da Comunicação Social é conhecida como tendo a função do interesse público, ou 

seja, exprime e assegura os direitos fundamentais pilares de uma sociedade democrática 

 

Tem também em vista a formação de opinião pública 

↓ 

Por isto, jutifica-se a intervenção pública do Estado (Ex: Concurso Público)   →  Para garantir 

meios e mecanismos estabelecendo os direitos dos jornalistas e destinatários, ou seja, o 

equilíbrio. 

 

 

13 de Março de 2012 

 

Efectivação dos direitos fundamentais (da lei ordinária) - Estatuto Dos Jornalistas : 

● Direito dos Jornalistas (principais autores da Comunicação Social): 

- Contidos no Estatuto do Jornalistas 

- Definição de jornalista – Artigo 1º (pág.7 da legislação) 

- “Permanente e remunerada” 

- “Fins informativos” 

- “Por meio de difusão” 

- Não é necessário ter contrato de trabalho com a empresa para a qual o jornalista trabalha (O 

freelancer é jornalista) 

- Ser jornalista é uma qualidade que se adquire (e tem carteira profissional) 

   √ Publicidade é de natureza comercial   

   √ Informação de natureza rigorosa. Pluralista 

- Jornalista não pode fazer spots publicitários com excepção do Nº3 do Artigo 3º 

cariz ≠ leis 
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(NOTA: Ver artigo 11º e 12º) 

 

15 de Março de 2012  ----------- EM FALTA!!!! 

 

 

20 de Março de 2012 

 

Limites à liberdade da Comunicação Social = liberdade de programação 

- Não há direitos absolutos nem liberdades absolutas – podem estar sujeitos a 

compressões/condições quando um direito vai contra esse igual direito de igual valor – é 

preciso definir qual tem mais valor 

- Os limites são: 

√ Infracções que têm a ver com a tutela civil da propriedade industrial 

√ Infracções cometidas através da Comunicação Social são de cariz criminal e determinam 

responsabilidade criminal 

↓ 

São 7 crimes subdivididos em 2 grandes crimes (pág.83 legislação/sebenta) 

1. Crimes contra a honra (4subespécies de crimes) 

1.1. Difamação (artigo 180º)            pág.83 

1.2. Injúria (artigo 181º) 

1.3. Ofensa à memória de pessoa falecida (artigo 185º)                                pág.84 

1.4. Ofensa a pessoa colectiva, organismo ou serviço (artigo 187º) 

 

2. Crimes contra a reserva da vida privada 

 

1.1. Difamação 

Vem no artigo 180º do Código Penal (na página 83 da sebenta).  

O que é a honra para o Direito? / Honra para legislador português: 

- O juízo que cada um faz de si próprio e a reputação de cada um dentro da sociedade 

- Envolve qualidade de pessoa (que tem como própria - personalidade moral) e consideração e 

reputação que a pessoa goza na sociedade 

- Conceito amplo imagem de si própria e projecção na sociedade 

 

Difamação ≠ Injúria 

Difamação = feito indirecto, Ex: Digo a Z que X fez mal 

Injúria = feito directo, Ex: Digo a X que este fez mal 

 

Artigo 180º (pág.83) 

Nº1 – “Quem dirigindo-se a terceiro imputar a outra pessoa…” 

Nº2 – “Esta conduta (criminosa) não é punível quando: (Excepções) 

a) Se tiver a ver com um facto que alguém fez (tem que ser palpável, tem de ser um 

facto); Tem de ter interesse legítimo 

- interesse público (por exemplo) 
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- interesse privado ( por exemplo: divulgação de uma carta de um pai que resulta 

de desonra dele - acção (caso) de paternidade onde há interesse de “dar pai ao 

menino” 

b) Quando é verdade. 

Nº3 – “Em confronto com direito à privacidade contra direito à privacidade” 

Nº4 – “...” 

22 de Março de 2012  ----------- EM FALTA!!!! 

27 de Março de 2012  ----------- EM FALTA!!!! 

29 de Março de 2012  ----------- EM FALTA!!!! 

 

24 de Abril de 2012 

 

DIREITO DO AUDIOVISUAL 

▪ Cinema = 1995 – França 

▪ Noção de Audiovisual – não é passiva, há divergências, “racismo” - superioridade do cinema à 

televisão 

▪ Diferença Cinema e Televisão 

Distinção assenta no destino principal da obra 

Cinema = exibição da obra (filme) em sala 

Televisão = difusão da obra (filme), é teledifundida 

▪ Artigo 2º - Lei 42 – 18 Agosto 2004 (VAI SER ALTERADA) 

“São obras cinematográficas as criações intelectuais expressas por conjuntos de palavras, 

música, sons, textos escritos e imagens em movimento fixadas em qualquer suporte e 

destinadas prioritariamente à distribuição e exibidas na sala de cinema bem como a sua 

comunicação pública por outra forma com fio ou sem fio” 

 

→ Teledifusão = difusão à distância 

 

O EUROSTAT e OBRACOM adoptaram critério mais lato, bipartido que faz distinção entre: 

Imprensa Escrita  &  Tudo o Resto 

√ Tudo o que é jornais estatuto que   √ Cinema (produção, distribuição e difusão) 

não muda se eu o ler no papel ou  √ Televisão 

na internet     √ Rádio 

√ Indústria de Audio  

√ Edição e distribuição de Vídeo 

√ Distribuição de Jogos 

√ Comunicações móveis 

√ Acessos à internet 

 

Muito ambígua 

 (Segundo a Professora de Direito) 
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A base do conceito do Audiovisual deve acentuar na Economia do Audiovisual, cinema e 

televisão, da qual também faz parte o Vídeo* (obras cinematográficas transpostas para vídeo) , 

e não incluir a rádio. 

       → O dinheiro do Audiovisual vem não só do dinheiro das salas mas do consumo doméstico      

            (transmissões tv) 

 

*Vídeo = actividade económica claramente dependente da actividade cinematográfica  

 

Esta ideia é restrita e complica a Directiva dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual 

porque no Audiovisual foi integrado outro conceito: video on demand – que tem como 

característica que cada elemento visione as obras individualmente, onde e quando quiserem. 

↓ 

Isto insere-se na Directiva dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual 

Esta Directiva tem normas que têm a ver com:  Publicidade & Televisão 

 

Directiva dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual (DSCSA) = “Directiva Audiovisual” 

● Aprovada 10 Março 2010 

● Tem raiz/nasceu Outubro 1989 - Directiva Televisão Sem Fronteiras 

● Maio 1989 – TTFCE (Televisão Transfronteiras Comissão Europeia) - de forma a que todos os 

países estejam em harmonia jurídica (comunitário ou não comunitário). 

● Página 93 até 113 da sebenta 

● 1ª parte = considerandos ; 2ª parte = artigos 

● 1ª parte: 

▪ Considerando 22 = “Para efeitos da perante directiva…”      Importante! 

▪ Considerando 23 a 32 – importantes para o Artigo 1º ajuda a perceber as definições 

constantes no Artigo 1º 

▪ Considerando 33 – princípio do país de origem e deve ser considerado como o cerne desta 

Directiva para a criação do mercado interno, porque se entende que a lei aplicável é a lei do 

país de origem 

● 2ª parte: 

▪ Artigo 1º - ESTAS DEFINIÇÕES SÃO PARA SABER! 

 

26 de Abril de 2012 

 

Directiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual 

Artigo 1º (página 103) 

i) “Programas” → subalínea b) a g) 

ii) “Anúncios” – Comunicação Comercial Audiovisual → subalínea h) a m) 

 

i)  É da responsabilidade do operador televisivo. Tem a ver com a programação 

a) O que é Serviço de Comunicação Social Audiovisual 

d) O que é Fornecedor de Serviços de Comunicação Social 

c) O que é Responsabilidade Editorial 

b) O que é um Programa 

e) O que é Radiodifusão televisiva e Emissão televisiva 
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f) O que é Operador televisivo 

g) O que é Serviço de Comunicação Social Audiovisual a pedido 

 

ii)  Não é da responsabilidade do operador televisivo.  

h) O que é Serviço de Comunicação Social Audiovisual 

i) O que é Publicidade Televisiva – deve ser perfeitamente identificada – através do 

separador quando é apresentada em bloco – ou quando é isolada tem de ser identificada 

na mesma 

j) O que é Comunicação Comercial Audiovisual Oculta 

k) O que é um Patrocínio 

l) O que é Televenda 

m) O que é Colocação de produto 

 

Ou seja, 

Serviço de Comunicação Social Audiovisual linear 

Programação organizada por grelha em que toda a gente vê, ao mesmo tempo, os mesmos 

programas. Do emissor para os receptores. Emissão de umprograma para toda a gente 

Serviço de Comunicação Social Audiovisual não linear 

Programação organizada em forma de catálogo – serviço de programação a pedido. 

Interactividade. Organização é feita através de um catálogo que o utilizador acede quando e 

onde quiser.  

 

n) Obras Europeias – existem mas não vale a pena! 

 

Artigo 2º (página 105) 

Só importa reter Nº1 

 

Artigo 3º (página 105) 

Nº1 = A legislação nacional assegura a liberdade de transmissão e recepção e não deve colocar 

entraves a serviços provenientes de outros países. 

 

Artigo 4º (página 105) não tem muito interesse 

Artigo 5º (página 105)  não tem muito interesse 

 

Artigo 6º (página 107) – interessante 

Não pode ser feito um incentimento ao ódio, raça, sexo, religião ou nacionalidade 

 

Artigo 7º (página 107) 

Necessidade de dar acessibilidade a deficientes visuais e auditivos 

 

Artigo 8º (página 107) 

Enquanto o filme está nas salas de cinema não deve ser transmitido pela televisão – a isto 

chama-se Cronologia dos Media 

 

Artigo 9º (página 107 e 108) 
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Nº1:A legislação interna de cada Estado deve assegurar que as comunicações comerciais 

audiovisuais: 

a) Sejam reconhecidas 

b) Não utilizem técnicas subliminares 

c) Não devem comprometer o respeito pela dignidade humana  

d) Proibida a publicidade a cigarros 

e) Restrições bebidas alcoólicas 

f) Restrições medicamentos 

g) Não podem prejudicar física e moralmente os menos 

Nº2: Também importante! 

 

Artigo 10º (página 108) 

Requisitos dos programas patrocinados  

1, 2, 3, 4 – Importante ler! 

Ver: 

Artigo 10º, 11º, 12º, 13º e 19º a 24º 

 

         sobretudo 

 

3 de Maio de 2012 

 

DIREITO DA PUBLICIDADE 

Publicidade – ao lado dela existem outros meios 

 

Comunicação Comercial Audiovisual – Publicidade 

Direito da Publicidade = comunicações comerciais audiovisuais 

 

5 Liberdades do Marketing: 

1. Liberdade de acesso ao mercado  

(construir empresas que fabricam produtos) 

 

2. Liberdade de fabricar produtos 

3. Liberdade de fixar o preço dos produtos 

4. Liberdade de distribuir os produto 

 

5. Liberdade de comunicar ou publicitar os produtos 

 

 

Publicidade tem como objectivo expresso o único: Publicita-se para que os consumidores 

comprem 

↓ logo, por isso 

A mensagem publicitária é diferente de qualquer mensagem transmitida  

 

Directiva – umas coisas estão no: 

● Código da Publicidade 

DIREITO DO 

MERCADO 

DIREITO DOS 

PRODUTOS 

DIREITO DA 

PUBLICIDADE 



DIREITO DA COMUNICAÇÃO 

APONTAMENTOS AULAS | MAFALDA GRANADO 

 

  
Página 18 

 
  

           e outros na  

● Lei da Televisão 

 

CÓDIGO DA PUBLICIDADE (página 117) 

CP = Conjunto de regras às quais as mensagens publicitárias se devem submeter para que o 

consumidor não seja apenas visto como aquele a que o anunciante se dirige mas visto como 

cidadão. 

DP = Faz equilíbrio de direitos entre o direito do anunciante (a fazer o que quer ao produto) e 

o direito do consumidor em ter o investimento para ser adquirida informação necessária à 

aquisição dos produtos segundo a sua vontade, com o respeito necessário   

 

Artigo 3º (página 117) 

Nº1: “Considera-se publidade…”       Nº3 

a) Promover bens ou serviços      Propaganda Política  

b) Promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições   não é Publicidade 

 

Nº2: “Considera-se, também, publicidade..” 

 

Artigo 4º (página 118) – Conceito de actividade publicitária 

 

Hoje = Publicidade enquanto mensagem 

Próxima aula = Publicidade no que diz respeito à actividade publicitária 

 

Importante reter: 

▪ Conceito de Publicidade ≠ Conceito de Actividade Publicitária 

▪ Definição de Anunciante 

 

Artigo 5º (página 118) – Quais os agentes da publicidade 

▪ Anunciante 

▪ Profissional ou agência de publicidade – que elabora mensagem publicitária 

▪ Suporte publicitário – quem veicula mensagem publicitária 

▪ Destinatário – possíveis consumidores aos quais se dirige mensagem publicitária  

 

1. Mensagem 

2. Conjunto de entidades liga 

3. Actividade publicitária – elaboração e colocação da mensagem nos meios de 

comunicação de massa 

 

4 Princípios fundamentais do Direito da Publicidade 

1. Princípio da Licitude (Artigo 7º - página 118) 

2. Princípio da Identificabilidade (Artigo 8º - página 118) → Princípio Absoluto (não há excepção) 

3. Princípio da Veracidade (Artigo 10º - página 118) 

4. Princípio do Respeito (Artigo 12º - página 119) 

 

1. Princípio da Licitude  
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Artigo 7º: Certos valores não podem ser ridicularizados 

Nº2: Exemplos (não são só estes) 

e) IMPORTANTE! – tem a ver com Artigo 70º do CP – Direito à Imagem  

↓ 

muito ambíguo! – para permitir tudo (sejamos realistas) 

↓ 

PROBLEMA - Tem direito à imagem mas não às palavras 

As pessoas não são donas das palavras que proferem 

 

2. Princípio da Identificabilidade  

Artigo 8º 

Nº1: É um princípio absoluto 

Nº2: Separador no início e no fim – na rádio e na TV 

 

→ Spots isolados têm de ter palavra “PUB” 

→ É permitido publicidade durante o programa (intervalo) 

● Publicidade entre programa 

● Publicidade durante o programa – obedece a algumas regras 

● Publicidade no interior do programa – Ex: concursos! Quando no programa dizem você 

ganhou um carro x – está a fazer publicidade – Não é product placement 

↓ 

PI – Ligado à publicidade oculta ou dissumulada – é o negativo do Princípio da 

Identificabilidade 

Artigo 9º – aquilo que vai contra ao PI (Artigo 8º) 

 

 

22 de Maio de 2012 

 

Direito de Autor = direito de autorizar ou proibir a “utilização” de uma obra de um autor em 

que essa autorização é remunerada. 

 

Normalmente o autor é titular de direitos mas pode haver casos em que isso não acontece: 

Ex: Peças Publicitárias (no nosso caso) 

↓ 

Conteúdo patrimonial do autor pode ser transferido a terceiros  

Ex: Eu dou a minha obra à editora e ela paga-me logo um valor (normalmente alto) pela obra e 

esta ocupa-se da exploração dessa obra. Eu vendo-a → Vendo o meu direito de autor! 

 

Uma coisa é autorizar a utilização 

Outra coisa é transmitir conteúdo patrimonial do direito de autor 

↓ 

DIREITO 

DE AUTOR 

Distinção: 

Spots 

Publicitários 

Excepção mas 

acontece 
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Esta transmissão só pode ser acompanhada de escritura pública – no notário – este é obrigado 

a alertar o titular de direitos para as consequências desse acto. 

 

▪ Direitos morais – Artigo 56º (página 131) 

▪ Direitos patrimoniais – Artigo 9º, 67º, 68º (página 126 e 132)  

 

“Detentores direito de autor” 

Direitos morais  
garantidos pelo Estado 

Morte do autor   Sucessores   Domínio Público   
Ministério da Cultura 

 
 
▪ Direito de reprodução – suportes físicos 

▪ Direito de representação – comunicação directa 

 

Obras de vários autores = obras de criação plural 

Área Publicidade – Muito comum! 
 

Elas podem ser de 1 de 2 categorias: 
 

● Obras de Colaboração – (paradigma) Exemplo: Obra Audiovisual  (Artigos 16º a 19º) – em 

que os direitos de autores considerados são do Realizador, Argumentista e Banda musical 

específica, porque estes são considerados os autores. 

 

● Obra Colectiva – (paradigma) Exemplo: Jornais – feito por conjunto de jornalistas, de criação 

plural. O direito de autor cabe à empresa jornalística, empresa cuja responsabilidade das obras 

recai.  

 

Direito de autor não cabe aos autores materiais. 

 

Obras publicitárias – são obras audiovisuais e têm estatuto de obra colectiva, os direitos sob 

os suportes publicitários pertencem à agência (Artigo 14º) 

 

8 de Maio de 2012  ----------- EM FALTA!!!! 

10 de Maio de 2012  ----------- EM FALTA!!!! 

15 de Maio de 2012  ----------- EM FALTA!!!! 

17 de Maio de 2012  ----------- EM FALTA!!!! 

22 de Maio de 2012  ----------- EM FALTA!!!! 

24 de Maio de 2012  ----------- EM FALTA!!!! 

 

70 anos 
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29 de Maio de 2012 

 

Exame  

Serviço público – NÃO DEU! – MAS pode sair (SÓ) na 2ª chamada!  

 

Direito de Autor & Publicidade – NÃO HÁ regime específico de protecção das obras 

publicitárias! 

 

Código do Direito de Autor 

- As obras publicitárias são obras protegidas (Artigo 2º, Nº2) 

 

Regime jurídico das obras publicitárias (sua elaboração e difusão): 

Distinguir: 

1. Obras publicitárias destinadas à publicidade – criadas unicamente para esse fim  

Ex: Spots publicitários 

2. Obras publicitárias utilizadas na publicidade – são protegidas  

Ex: Música Stevie Wonder “Isn’t she lovely” 

 

Obras publicitárias – são obras de colaboração mas é qualificada para esse fim. Em termos de 

titular de direitos é obra colectiva. 

Obra colectiva – o titular é a agência 

 

Spot publicitário – Ás vezes utiliza-se obras pré-existentes  

Ex: Música Uma Casa Portuguesa 

↓ 

Autores 

↓ 

Representados por SPA – Sociedade Portuguesade Autores 

↓ 

Comunica-se com ela 

↓ 

SPA autoriza ou não! E dizem quais os termos e remuneração 

▪ Se diz que NÃO: Não se pode utilizar a música, procura-se uma alternativa. 

▪ Se diz que SIM: Paga o valor peça utilização  

   ↓ 

Fala-se com Editor Fonográfico ou Videográfico 

↓ 

A este não pedimos autorização! – IMPORTANTE! 

↓ 

Só comunicamos que vamos utilizar e pagamos ao Editor o valor que ele pede 

 

 

VIMÚSICA – Entidade que se dedica à musica de livraria 

      – Representa autores e músicas que são mais usadas nessas utilizações (spots 

publicitários) 
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      – Gestão adaptada a este tipo de utilização 

 

Quando “eu” decido produzir obra - Ex:Fazer uma música 

Tenho que distinguir: 

▪ Trabalho “dele” – tem sempre que ser remunerado 

▪ Utilização – se não utilizo não tenho que pagar direito de autor 

↓ 

Os direitos de música são os que o contrato dizer 

↓ 

            MAS 

Se o contrato nada dizer sobre quem é o autor de direito 

Artigo 14º - O direito de autor fica a pertencer ao “autor” – Ex: ao músico, artista plástico  

 

31 de Maio de 2012  ----------- EM FALTA!!!! 

 


