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Para informações ou sugestões: 

DILP.correio@ar.parlamento.pt ou DAC.correio@ar.parlamento.pt  

 

 

CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO 
 

1 - CULTURA 
1.1 - Artes do Espetáculo  

Estatuto dos profissionais da área da cultura 

Cinema 
Circo 

Feirantes e empresas de diversões itinerantes 
Música  

Teatro 

Tauromaquia 
 

1.2 - Direito de Autor e Direitos Conexos 
Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital 

Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos 
Cópia privada 

Entidades de Gestão Coletiva do Direito de Autor e dos Direitos Conexos 

Isenção de IVA para efeitos de Direito de Autor 
Lei do Cibercrime 

Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor 
Utilização de Dispositivos Digitais de Uso Pessoal e Fotografia Digital nas Bibliotecas e 

Arquivos Públicos 

 
1.3 - Património  

Dia Nacional do Azulejo 
Isenção de IVA para efeitos das transmissões de livros a título gratuito 

Língua e Cultura Portuguesas no Estrangeiro 
Mediador Sociocultural 

Museus Portugueses 

Panteão Nacional 
Património Arquivístico  

Património Cultural Português 
Restituição de bens culturais 

 

1.4 - Televisão e Televisão Digital Terrestre 
Televisão 

Televisão Digital Terrestre (TDT) 
 

 

2 - DESPORTO 
Armas de fogo destinadas a práticas desportivas 

Assistência médico-desportiva 
Contrato de trabalho desportivo 

Corrupção no fenómeno desportivo 
Dirigente Associativo Voluntário  

Dopagem no desporto 

Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 
Mergulho recreativo 

Responsabilidade técnica por atividades nas instalações desportivas 

mailto:DILP.correio@ar.parlamento.pt
mailto:DAC.correio@ar.parlamento.pt
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Sociedades desportivas 

Treinador de desporto 
Tribunal Arbitral do Desporto 

Violência associada ao desporto 
 

 

3 - JUVENTUDE 
Apoio social às mães e pais estudantes 

Associativismo jovem 
Conselho Nacional de Juventude 

 

  

mailto:DILP.correio@ar.parlamento.pt
mailto:DAC.correio@ar.parlamento.pt
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CULTURA 

Artes do Espetáculo 
 

 
Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura 

 

• Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro - Diário da República n.º 253 – 1.º Suplemento, 1.ª 

série, de 31.12.2020 
Orçamento do Estado para 2021 

Texto consolidado – artigo 251.º 
Trabalhos preparatórios 

 

Aplicada por: 
o Decreto-Lei n.º 105/2021, de 29 de novembro - Diário da República n.º 231, 1.ª 

série, de 29.11.2021 
Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura 

Texto consolidado 
 

Alterado por: 

o Decreto-Lei n.º 64/2022, de 27 de setembro - Diário da República n.º 187, 1.ª série, 
de 27.09.2022 

Altera o Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura 
 

• Lei n.º 22/2019, de 26 de fevereiro - Diário da República n.º 40, 1.ª série, de 26.02.2019 

Estabelece o regime do profissional de bailado clássico ou contemporâneo e procede à 

terceira alteração à Lei n.º 4/2008, de 7 de fevereiro, que aprova o regime dos contratos de 
trabalho dos profissionais de espetáculos 

Trabalhos preparatórios 
 

 
Cinema 

 

• Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro – Diário da República n.º 173, 1.ª série, de 06.09.2012 

Estabelece os princípios de ação do Estado no quadro do fomento, desenvolvimento e 
proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais 

Trabalhos preparatórios 
Texto consolidado 

 

Alterada por: 
o Lei n.º 28/2014, de 19 de maio - Diário da República n.º 95, 1.ª série, de 19.05.2014 

Primeira alteração à Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro, que estabelece os princípios 
de ação do Estado no quadro do fomento, desenvolvimento e proteção da arte do 

cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais, e ao Decreto-Lei n.º 
9/2013, de 24 de janeiro, que regula a liquidação, a cobrança, o pagamento e a 

fiscalização das taxas previstas na Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro 

Trabalhos preparatórios 
o Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro - Diário da República n.º 252 - 1.º Suplemento, 

1.ª série, de 31.12.2014 
Orçamento do Estado para 2015 – artigo 205.º 

Trabalhos preparatórios 

mailto:DILP.correio@ar.parlamento.pt
mailto:DAC.correio@ar.parlamento.pt
https://files.dre.pt/1s/2020/12/25301/0000200288.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2020-152803680
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2020-152803680-152804175
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22477
https://files.dre.pt/1s/2021/11/23100/0000500036.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2021-175043541
https://files.dre.pt/1s/2022/09/18700/0000300005.pdf
https://dre.pt/application/file/a/120273284
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21423
https://dre.pt/application/file/a/174932
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17268
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/154476587/202109101814/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/25343807
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18084
https://dre.pt/application/file/a/66015866
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18361
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o Lei n.º 74/2020, de 19 de novembro - Diário da República n.º 226 - 1.º Suplemento, 

1.ª série, de 19.11.2020 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2018/1808 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de novembro de 2018, alterando a Lei n.º 27/2007, 

de 30 de julho, que aprova a Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, 
e a Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro, relativa ao fomento, desenvolvimento e 

proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais 

Trabalhos preparatórios 
Retificada por: 

▪ Declaração de Retificação n.º 2-A/2021, de 18 de janeiro - Diário da 
República n.º 11 – 1.º Suplemento, 1.ª série, de 18.01.2021 

Retifica a Lei n.º 74/2020, de 19 de novembro, «Transpõe para a ordem 

jurídica interna a Diretiva (UE) 2018/1808 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de novembro de 2018, alterando a Lei n.º 27/2007, de 30 

de julho, que aprova a Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, 
e a Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro, relativa ao fomento, desenvolvimento 

e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e 
audiovisuais» 

 

 
Circo 

 

• Lei n.º 20/2019, de 22 de fevereiro - Diário da República n.º 38, 1.ª série, de 22.02.2019 
Reforça a proteção dos animais utilizados em circos 

Trabalhos preparatórios 

 
 

Feirantes e empresas de diversões itinerantes 
 

• Lei n.º 34/2020, de 13 de agosto - Diário da República n.º 157, 1.ª série, de 13.08.2020 

Regime de apoio à retoma e dinamização da atividade dos feirantes e empresas de diversões 
itinerantes 

Trabalhos preparatórios 

 
 

Música 
 

• Lei n.º 12/81, de 21 de julho - Diário da República n.º 165, 1.ª série, de 21.07.1981 

Proteção da música portuguesa na sua difusão pela rádio e pela televisão 

Trabalhos preparatórios 
 

• Lei n.º 123/99, de 20 de agosto - Diário da República n.º 194, 1.ª série-A, de 20.08.1999 

Apoio ao associativismo cultural, às bandas de música e filarmónicas 
Trabalhos preparatórios 

 

• Lei n.º 54/2010, de 24 de dezembro - Diário da República n.º 194, 1.ª série, de 
24.12.2010 
Aprova a Lei da Rádio, revogando a Lei n.º 4/2001, de 23 de fevereiro 

Trabalhos preparatórios 
Texto consolidado 

 

mailto:DILP.correio@ar.parlamento.pt
mailto:DAC.correio@ar.parlamento.pt
https://dre.pt/application/file/a/148612473
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22455
https://dre.pt/application/file/a/154489138
https://dre.pt/application/file/a/120046716
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21420
https://dre.pt/application/file/a/140210452
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22344
https://dre.pt/application/file/a/579822
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=13180
https://dre.pt/application/file/a/433961
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=2767
https://dre.pt/application/file/a/306565
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=16229
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73838082/202010282000/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
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Alterada por: 

o Lei n.º 38/2014, de 9 de julho - Diário da República n.º 130, 1.ª série, de 09.07.2014 

Procede à primeira alteração à Lei n.º 54/2010, de 24 de dezembro, que aprova a 
Lei da Rádio, modificando o prazo para a concessão do serviço público de rádio 

Trabalhos preparatórios 
o Lei n.º 78/2015, de 29 de julho - Diário da República n.º 146, 1.ª série, de 29.07.2015 

Regula a promoção da transparência da titularidade, da gestão e dos meios de 

financiamento das entidades que prosseguem atividades de comunicação social e 
altera a Lei de Imprensa, a Lei da Televisão e a Lei da Rádio 

Trabalhos preparatórios 
 

 

Teatro 
 

• Lei n.º 8/71, de 9 de dezembro - Diário da República n.º 287, 1.ª série, de 09.12.1971 
Promulga as bases relativas à atividade teatral - Revoga várias disposições legislativas 

 

Alterada por: 
o Decreto-Lei n.º 143/90, de 5 de maio - Diário da República n.º 103, 1.ª série, de 

05.05.1990 

Procede à abolição do adicional sobre o preço dos bilhetes de espetáculos 
 

• Lei n.º 81/2019, de 2 de setembro - Diário da República n.º 167, 1.ª série, de 02.09.2019 

Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses 
Trabalhos preparatórios 

 

 
Tauromaquia 

 

• Lei n.º 12-B/2000, de 8 de julho - Diário da República n.º 175 - Suplemento, 1.ª série-
A, de 08.07.2000 
Proíbe como contraordenação os espetáculos tauromáquicos em que seja infligida a morte 
às reses neles lidadas e revoga o Decreto n.º 15355, de 14 de abril de 1928 

Trabalhos preparatórios 

Texto consolidado 
 

Alterada por: 
o Lei n.º 19/2002, de 31 de julho - Diário da República n.º 156, 1.ª série-A, de 

31.07.2002 

Primeiras alterações à Lei n.º 12-B/2000, de 8 de julho (proíbe como 
contraordenação os espetáculos tauromáquicos em que seja infligida a morte às reses 

nele lidadas e revoga o Decreto n.º 15355, de 14 de abril de 1928), e à Lei n.º 92/95, 
de 12 de setembro (proteção aos animais) 

Trabalhos preparatórios  

mailto:DILP.correio@ar.parlamento.pt
mailto:DAC.correio@ar.parlamento.pt
https://dre.pt/application/file/a/25346091
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18155
https://dre.pt/application/file/a/69889623
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18789
https://dre.pt/application/file/a/631901
https://dre.pt/application/file/a/571153
https://dre.pt/application/file/a/124347451
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43106
https://dre.pt/application/file/a/517279
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=3473
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/74901124/202010282000/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/197029
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=4406
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CULTURA 

Direito de Autor e Direitos Conexos 
 

 
Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital 

 

• Lei n.º 27/2021, de 17 de maio - Diário da República n.º 95, 1.ª série, de 17.05.2021  

Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital 
Trabalhos preparatórios 

Texto consolidado 
 

Retificada por: 

o Declaração de Retificação n.º 18/2021, de 9 de junho - Diário da República n.º 111, 
1.ª série, de 09.06.2021 

Retifica a Lei n.º 27/2021, de 17 de maio, «Carta Portuguesa de Direitos Humanos 
na Era Digital» 

 
Alterada por: 

o Lei n.º 15/2022, de 11 de agosto - Diário da República n.º 155, 1.ª série, de 

11.08.2022 
Simplifica o regime de proteção contra a desinformação e assegura a sua articulação 

com o Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, alterando a Lei n.º 27/2021, 
de 17 de maio, que aprova a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital 

Trabalhos preparatórios 

 
 

Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos 
 

• Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março - Diário da República n.º 61, 1.ª série, de 

14.03.1985  
Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos 

Texto consolidado 

 
 

Cópia Privada 
 

• Lei n.º 62/98, de 1 de setembro – Diário da República n.º 201, 1.ª série-A, de 01.09.1998 

Regula o disposto no artigo 82.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos 

Trabalhos preparatórios 
Texto consolidado 

 
Alterada por: 

o Lei n.º 50/2004, de 24 de agosto - Diário da República n.º 199, 1.ª série-A, de 
24.08.2004 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2001/29/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de maio, relativa à harmonização de certos aspetos 
do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação (quinta 

alteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e primeira alteração 
à Lei n.º 62/98, de 1 de setembro) 

Trabalhos preparatórios 

mailto:DILP.correio@ar.parlamento.pt
mailto:DAC.correio@ar.parlamento.pt
https://dre.pt/application/file/a/163442250
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22868
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2021-164870244
https://dre.pt/application/file/a/164803901
https://files.dre.pt/1s/2022/08/15500/0000200003.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=33686
https://dre.pt/application/file/a/327000
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/155873993/202109071101/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/566560
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=3053
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/158953982/202109081916/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=diploma
https://dre.pt/application/file/a/479546
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=5488
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o Lei n.º 49/2015, de 5 de junho - Diário da República n.º 109, 1.ª série, de 05.06.2015 

Segunda alteração à Lei n.º 62/98, de 1 de setembro, que regula o disposto no artigo 

82.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, sobre a compensação 
equitativa relativa à cópia privada 

Trabalhos preparatórios 
o Decreto-Lei n.º 100/2017, de 23 de agosto - Diário da República n.º 162, 1.ª série, 

de 23.08.2017 

Procede à primeira alteração à Lei n.º 26/2015, de 14 de abril, transpondo a Diretiva 
n.º 2014/26/UE, relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e 

à concessão de licenças multiterritoriais de direitos sobre obras musicais para 
utilização em linha no mercado interno, e que altera o Código dos Direitos de Autor 

e dos Direitos Conexos e a tabela de compensação equitativa anexa à Lei n.º 62/98, 

de 1 de setembro 
o Lei n.º 2/2020, de 31 de março - Diário da República n.º 64, 1.ª série, de 31.03.2020 

Aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2020 – artigo 403.º 
Trabalhos preparatórios 

 
Outras informações: 

o Acórdão n.º 616/2003 - Diário da República n.º 62, 1.ª série-A, de 13.03.2004 

Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas do artigo 
3.º, n.ºs 1 e 2, da Lei n.º 62/98, de 1 de setembro (diploma que regula o disposto 

no artigo 82.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos), limitando os 
efeitos da inconstitucionalidade 

 

 
Entidades de Gestão Coletiva do Direito de Autor e dos Direitos Conexos 

 

• Lei n.º 26/2015, de 14 de abril - Diário da República n.º 72, 1.ª série, de 14.04.2015 
Regula as entidades de gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos, inclusive 

quanto ao estabelecimento em território nacional e a livre prestação de serviços das entidades 
previamente estabelecidas noutro Estado membro da União Europeia ou do Espaço 

Económico Europeu e revoga a Lei n.º 83/2001, de 3 de agosto 

Trabalhos preparatórios 
Texto consolidado 

 
Alterada por: 

o Decreto-Lei n.º 100/2017, de 23 de agosto - Diário da República n.º 162, 1.ª série, 

de 23.08.2017 
Procede à primeira alteração à Lei n.º 26/2015, de 14 de abril, transpondo a Diretiva 

n.º 2014/26/UE, relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e 
à concessão de licenças multiterritoriais de direitos sobre obras musicais para 

utilização em linha no mercado interno, e que altera o Código dos Direitos de Autor 
e dos Direitos Conexos e a tabela de compensação equitativa anexa à Lei n.º 62/98, 

de 1 de setembro 

o Decreto-Lei n.º 89/2019, de 4 de julho - Diário da República n.º 126, 1.ª série, de 
04.07.2019 

Altera as entidades de gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos 
o Lei n.º 36/2021, de 14 de junho- Diário da República n.º 113, 1.ª série, de 

14.06.2021 

Aprova a lei-quadro do estatuto de utilidade pública 
Trabalhos preparatórios 

mailto:DILP.correio@ar.parlamento.pt
mailto:DAC.correio@ar.parlamento.pt
https://dre.pt/application/file/a/67416079
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18632
https://dre.pt/application/file/a/108039221
https://dre.pt/application/file/a/130891365
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/138816577/202010260916/73856233/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22104
https://dre.pt/application/file/a/532306
https://dre.pt/application/file/a/66970826
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18512
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2015-108047892
https://dre.pt/application/file/a/108039221
https://dre.pt/application/file/a/122920994
https://dre.pt/application/file/a/165036069
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22940
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Isenção de IVA para efeitos de Direito de Autor 

 

• Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro - Diário da República n.º 287 - 1.º 
Suplemento, 1.ª série, de 26.12.1984 

Aprova o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) – artigo 9.º 
Texto consolidado 

 

Alterado por: 
o Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro - Diário da República n.º 250 – 1.º 

Suplemento, 1.ª série, de 30.12.2011 
Orçamento do Estado para 2012 – artigo 119.º 

Trabalhos preparatórios 

o Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro - Diário da República n.º 252 - 1.º Suplemento, 
1.ª série, de 31.12.2012 

Orçamento do Estado para 2013 – artigo 195.º 
Trabalhos preparatórios 

o Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro - Diário da República n.º 253 - 1.º 
Suplemento, 1.ª série, de 31.12.2013 

Orçamento do Estado para 2014 – artigo 181.º 

Trabalhos preparatórios 
o Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março - Diário da República n.º 62 - 1.º Suplemento, 1.ª 

série, de 30.03.2016 
Orçamento do Estado para 2016 – artigo 142.º 

Trabalhos preparatórios 

o Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - Diário da República n.º 248 – 1.º Suplemento, 
1.ª série, de 28.12.2016 

Orçamento do Estado para 2016 – artigo 200.º 
Trabalhos preparatórios 

o Lei n.º 2/2020, de 31 de março - Diário da República n.º 64, 1.ª série, de 31.03.2020 
Aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2020 – artigo 337.º 

Trabalhos preparatórios 

 
 

Lei do Cibercrime 
 

• Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro - Diário da República n.º 179, 1.ª série, de 

15.09.2009 

Aprova a Lei do Cibercrime, transpondo para a ordem jurídica interna a Decisão Quadro n.º 
2005/222/JAI, do Conselho, de 24 de fevereiro, relativa a ataques contra sistemas de 

informação, e adapta o direito interno à Convenção sobre Cibercrime do Conselho da Europa 
Trabalhos preparatórios 

Texto consolidado 
 

Alterado por: 

o Lei n.º 79/2021, de 24 de novembro - Diário da República n.º 228, 1.ª série, de 
24.11.2021 

Transpõe a Diretiva (UE) 2019/713 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
abril de 2019, relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento 

que não em numerário, alterando o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei 

mailto:DILP.correio@ar.parlamento.pt
mailto:DAC.correio@ar.parlamento.pt
https://dre.pt/application/file/a/605467
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/iva9.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/pages/codigo-do-iva-indice.aspx
https://dre.pt/application/file/a/243793
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=16874
https://dre.pt/application/file/a/632356
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17373
https://dre.pt/application/file/a/164366
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17881
https://dre.pt/application/file/a/73966319
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40061
https://dre.pt/application/file/a/105630354
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40721
https://dre.pt/application/file/a/130891365
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/138816577/202010260926/73856154/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22104
https://dre.pt/application/file/a/489631
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=15679
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-128879174
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22800/0000900038.pdf
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n.º 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a Lei do Cibercrime, e outros atos 

legislativos 

Trabalhos preparatórios 
 

Outras informações: 
o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 687/2021 - Diário da República n.º 185, 1.ª 

série, de 22.09.2021 

Decide, com referência ao Decreto n.º 167/XIV, da Assembleia da República, 
publicado no Diário da Assembleia da República, série II-A, n.º 177, de 29 de julho 

de 2021, e enviado ao Presidente da República para promulgação como lei, 
pronunciar-se pela inconstitucionalidade das normas constantes do seu artigo 5.º, na 

parte em que altera o artigo 17.º da Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro  

 
 

Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor 
 

• Resolução da Assembleia da República n.º 53/2009, de 30 de julho - Diário da 

República n.º 146, 1.ª série, de 30.07.2009 
Aprova o Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor, 

adotado em Genebra em 20 de dezembro de 1996 

Trabalhos preparatórios 
 

 
Utilização de Dispositivos Digitais de Uso Pessoal e Fotografia Digital nas Bibliotecas 

e Arquivos Públicos 

 

• Lei n.º 31/2019, de 3 de maio - Diário da República n.º 85, 1.ª série, de 03.05.2019 
Regula a utilização de dispositivos digitais de uso pessoal e permite a fotografia digital nas 

bibliotecas e arquivos públicos 
Trabalhos preparatórios 

  

mailto:DILP.correio@ar.parlamento.pt
mailto:DAC.correio@ar.parlamento.pt
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23312
https://files.dre.pt/1s/2021/09/18500/0000300051.pdf
https://dre.pt/application/file/a/493128
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=15509
https://dre.pt/application/file/a/122217124
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21510
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CULTURA 

Património  
 

 
Dia Nacional do Azulejo 

 

• Resolução da Assembleia da República n.º 144/2017, de 6 de julho - Diário da 

República n.º 129, 1.ª série, de 06.07.2017 
Consagra o dia 6 de maio como o Dia Nacional do Azulejo 

Trabalhos preparatórios 
 

 

Isenção de IVA para efeitos das transmissões de livros a título gratuito 
 

• Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro - Diário da República n.º 287 - 1.º 

Suplemento, 1.ª série, de 26.12.1984 
Aprova o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) – artigo 15.º 

Texto consolidado 
 

Alterado por: 

o Lei n.º 22/2010, de 23 de agosto - Diário da República n.º 163, 1.ª série, de 
23.08.2010 

Alarga o âmbito da não tributação em sede de IVA das transmissões de livros a título 
gratuito, alterando o Código do IVA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 

de dezembro 

Trabalhos preparatórios 
o Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro - Diário da República n.º 252 - 1.º Suplemento, 

1.ª série, de 31.12.2012 
Orçamento do Estado para 2013 – artigo 195.º 

Trabalhos preparatórios 
o Lei n.º 36/2016, de 21 de novembro - Diário da República n.º 223, 1.ª série, de 

21.11.2016 

Isenta de imposto sobre o valor acrescentado a doação de bens móveis a museus da 
Rede Portuguesa de Museus 

Trabalhos preparatórios 
 

 

Língua e Cultura Portuguesas no Estrangeiro 
 

• Lei n.º 74/77, de 28 de setembro - Diário da República n.º 225, 1.ª série, de 28.09.1977 

Estabelece disposições relativas a língua e cultura portuguesas no estrangeiro 
Trabalhos preparatórios 

 
 

Mediador Sociocultural 

 

• Lei n.º 105/2001, de 31 de agosto – Diário da República n.º 202, 1.ª série-A, de 
31.08.2001 

Estabelece o estatuto legal do mediador sociocultural 
Trabalhos preparatórios 

mailto:DILP.correio@ar.parlamento.pt
mailto:DAC.correio@ar.parlamento.pt
https://dre.pt/application/file/a/107629948
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40979
https://dre.pt/application/file/a/605467
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/iva15.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/pages/codigo-do-iva-indice.aspx
https://dre.pt/application/file/a/343557
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=16115
https://dre.pt/application/file/a/632356
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17373
https://dre.pt/application/file/a/75774058
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40431
https://dre.pt/application/file/a/278379
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=13419
https://dre.pt/application/file/a/632077
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=4110
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Museus Portugueses 

 

• Lei n.º 47/2004, de 19 de agosto – Diário da República n.º 195, 1.ª série-A, de 
19.08.2004 

Aprova a Lei Quadro dos Museus Portugueses 
Trabalhos preparatórios 

 

 
Panteão Nacional 

 

• Lei n.º 28/2000, de 29 de novembro – Diário da República n.º 276, 1.ª série-A, de 
29.11.2000 

Define e regula as honras do Panteão Nacional 
Trabalhos preparatórios 

Texto consolidado 

 
Alterada por: 

o Lei n.º 35/2003, de 22 de agosto – Diário da República n.º 193, 1.ª série-A, de 
22.08.2003 

Reconhece o estatuto de panteão nacional à Igreja de Santa Cruz, em Coimbra - 

Primeira alteração à Lei n.º 28/2000, de 29 de novembro, que define e regula as 
honras do Panteão Nacional 

Trabalhos preparatórios 
o Lei n.º 14/2016, de 9 de junho – Diário da República n.º 111, 1.ª série, de 09.06.2016 

Segunda alteração à Lei n.º 28/2000, de 29 de novembro, que define e regula as 

honras do Panteão Nacional, e quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de 
dezembro 

Trabalhos preparatórios 
 

 
Património Arquivístico  

 

• Lei n.º 14/94, 11 de maio – Diário da República n.º 109, 1.ª série-A, de 11.05.1994 

Altera, por ratificação, o Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de janeiro, que estabelece o regime 
geral dos arquivos e do património arquivístico 

Trabalhos preparatórios 
 

Altera: 

o Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de janeiro – Diário da República n.º 19, 1.ª série-A, de 
23.01.1993 

Estabelece o regime geral dos arquivos e do património arquivístico 
Texto consolidado 

 
Alterado por: 

▪ Lei n.º 14/94, 11 de maio – Diário da República n.º 109, 1.ª série-A, de 

11.05.1994 
Altera, por ratificação, o Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de janeiro, que 

estabelece o regime geral dos arquivos e do património arquivístico 
Trabalhos preparatórios 

mailto:DILP.correio@ar.parlamento.pt
mailto:DAC.correio@ar.parlamento.pt
https://dre.pt/application/file/a/480457
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=4110
https://dre.pt/application/file/a/599639
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=5887
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75386684/202010282003/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75386684/202010282003/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/656018
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19672
https://dre.pt/application/file/a/74608051
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40138
https://dre.pt/application/file/a/255733
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=2556
https://dre.pt/application/file/a/584709
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115346789/202010282003/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/255733
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=2556
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▪ Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro - Diário da República n.º 209, 1.ª 

série-A, de 08.09.2001 

Estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do 
património cultural 

Trabalhos preparatórios 
▪ Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto - Diário da República n.º 160, 1.ª série, 

de 22.08.2016 

Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de 
reutilização dos documentos administrativos, transpondo a Diretiva 

2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a 
Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 

novembro 

Trabalhos preparatórios 
▪ Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto - Diário da República n.º 166, 1.ª série, 

de 26.08.2021 
Aprova os princípios gerais em matéria de dados abertos e transpõe para 

a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2019/1024 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativa aos dados 

abertos e à reutilização de informação do setor público, alterando a Lei 

n.º 26/2016, de 22 de agosto 
Trabalhos preparatórios 

 
 

Património Cultural Português 

 

• Lei n.º 19/2000, de 10 de agosto - Diário da República n.º 184, 1.ª série-A, de 
10.08.2000 

Primeira alteração à Lei n.º 13/85, de 6 de julho (património cultural português) e ao Decreto-
Lei n.º 164/97, de 27 de junho (património cultural subaquático)1 

Trabalhos preparatórios 
 

• Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro - Diário da República n.º 209, 1.ª série-A, de 

08.09.2001 

Estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural 
Trabalhos preparatórios 

 
Alterada por: 

o Lei n.º 36/2021, de 14 de junho- Diário da República n.º 113, 1.ª série, de 

14.06.2021 
Aprova a lei-quadro do estatuto de utilidade pública 

Trabalhos preparatórios 
 

 
Restituição de Bens Culturais 

 

• Lei n.º 30/2016, de 23 de agosto - Diário da República n.º 161, 1.ª série, de 23.08.2016 

 
1 Nos termos do n.º 4 do artigo 114.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da 
política e do regime de proteção e valorização do património cultural, «mantém-se em vigor a Lei n.º 
19/2000, de 10 de agosto». 

mailto:DILP.correio@ar.parlamento.pt
mailto:DAC.correio@ar.parlamento.pt
https://dre.pt/application/file/a/629698
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=4115
https://dre.pt/application/file/a/75180115
https://dre.pt/application/external/eurolex?03L0004
https://dre.pt/application/external/eurolex?03L0098
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40194
https://dre.pt/application/file/a/170238175
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23176
https://dre.pt/application/file/a/339919
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=3460
https://dre.pt/application/file/a/629698
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=4115
https://dre.pt/application/file/a/165036069
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22940
https://dre.pt/application/file/a/75171220
https://dre.pt/application/file/a/629698
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Regime da restituição de bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um 

Estado membro da União Europeia (transpõe a Diretiva 2014/60/UE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 15 de maio de 2014) 
Trabalhos preparatórios  

mailto:DILP.correio@ar.parlamento.pt
mailto:DAC.correio@ar.parlamento.pt
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40013
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CULTURA 

Televisão e Televisão Digital Terrestre 
 

 
Televisão 

 

• Lei n.º 27/2007, de 30 de julho - Diário da República n.º 145, 1.ª série, de 30.07.2021 

Aprova a Lei da Televisão, que regula o acesso à atividade de televisão e o seu exercício 
Trabalhos preparatórios 

Texto consolidado 
Retificada pela 

o Declaração de Retificação n.º 82/2007, de 21 de setembro - Diário da República n.º 

183, 1.ª série, de 21.09.2021 
Retifica a Lei n.º 27/2007, de 30 de julho - Aprova a Lei da Televisão, que regula o 

acesso à atividade de televisão e o seu exercício, publicada no Diário da República, 
1.ª série, n.º 145, de 30 de julho de 2007 

 
Alterada por: 

o Lei n.º 8/2011, de 11 de novembro - Diário da República n.º 71, 1.ª série, de 

11.11.2011 
Procede à 1.ª alteração à Lei da Televisão, aprovada pela Lei n.º 27/2007, de 30 de 

julho, à 12.ª alteração ao Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
330/90, de 23 de outubro, e à 1.ª alteração à Lei n.º 8/2007, de 14 de fevereiro, que 

procede à reestruturação da concessionária do serviço público de rádio e de televisão, 

transpondo a Diretiva n.º 2007/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro 

Trabalhos preparatórios 
o Lei n.º 40/2014, de 9 de julho - Diário da República n.º 130, 1.ª série, de 09.07.2014 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho (Lei da Televisão e 
dos Serviços Audiovisuais a Pedido), modificando o conteúdo dos programas que 

integram a concessão do serviço público de televisão 

Trabalhos preparatórios 
o Lei n.º 78/2015, de 29 de julho - Diário da República n.º 146, 1.ª série, de 29.07.2015 

Regula a promoção da transparência da titularidade, da gestão e dos meios de 
financiamento das entidades que prosseguem atividades de comunicação social e 

altera a Lei de Imprensa, a Lei da Televisão e a Lei da Rádio 

Trabalhos preparatórios 
o Lei n.º 7/2020, de 10 de abril - Diário da República n.º 71-A, 1.ª série, de 10.04.2020 

Estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2, 
e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, e à 

quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho 
Trabalhos preparatórios 

Retificada por: 

▪ Declaração de Retificação n.º 18/2020, de 30 de abril - Diário da República 
n.º 85, 1.ª série, de 30.04.2020 

Retifica a Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, «Estabelece regimes excecionais e 
temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à primeira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração 

à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho» 

mailto:DILP.correio@ar.parlamento.pt
mailto:DAC.correio@ar.parlamento.pt
https://dre.pt/application/file/a/636316
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=14751
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o Lei n.º 74/2020, de 19 de novembro - Diário da República n.º 226 - 1.º Suplemento, 

1.ª série, de 19.11.2020 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2018/1808 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de novembro de 2018, alterando a Lei n.º 27/2007, 

de 30 de julho, que aprova a Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, 
e a Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro, relativa ao fomento, desenvolvimento e 

proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais 

Trabalhos preparatórios 
Retificada por: 

▪ Declaração de Retificação n.º 2-A/2021, de 18 de janeiro - Diário da 
República n.º 11 – 1.º Suplemento, 1.ª série, de 18.01.2021 

Retifica a Lei n.º 74/2020, de 19 de novembro, «Transpõe para a ordem 

jurídica interna a Diretiva (UE) 2018/1808 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de novembro de 2018, alterando a Lei n.º 27/2007, de 30 

de julho, que aprova a Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, 
e a Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro, relativa ao fomento, desenvolvimento 

e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e 
audiovisuais» 

 

 
Televisão Digital Terrestre (TDT) 

 

• Lei n.º 33/2016, de 24 de agosto - Diário da República n.º 162, 1.ª série, de 24.08.2016 
Alarga a oferta de serviços de programas na televisão digital terrestre (TDT), garantindo as 

condições técnicas adequadas e o controlo do preço 

Trabalhos preparatórios 
Texto consolidado 

 
Alterada por: 

o Lei n.º 2/2017, de 16 de janeiro - Diário da República n.º 11, 1.ª série, de 16.01.2017 
Procede à primeira alteração à Lei n.º 33/2016, de 24 de agosto, clarificando as 

disposições relativas à realização de estudos financeiros, técnicos e jurídicos sobre o 

desenvolvimento futuro da televisão digital terrestre (TDT) 
Trabalhos preparatórios 

 
Outras informações: 

o Resolução do Conselho de Ministros n.º 37-C/2016, de 8 de julho - Diário da 

República n.º 130, 1.ª série, de 08.07.2016 
Determina a reserva de capacidade necessária de modo a alargar a oferta de serviços 

de programas na plataforma televisiva digital terrestre 
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DESPORTO 

 
 

Armas de fogo destinadas a práticas desportivas 
 

• Lei n.º 42/2006, de 25 de agosto - Diário da República n.º 164, 1.ª série, de 25.08.2006 

Estabelece o regime especial de aquisição, detenção, uso e porte de armas de fogo e suas 

munições e acessórios destinados a práticas desportivas e de colecionismo histórico-cultural 
Trabalhos preparatórios 

 
 

Assistência médico-desportiva  

 
• Lei n.º 119/99, de 11 de agosto - Diário da República n.º 186, 1.ª série-A, de 11.08.1999 

Assistência médico-desportiva 

Trabalhos preparatórios 
 

 
Contrato de trabalho desportivo 

 

• Lei n.º 54/2017, de 14 de julho - Diário da República n.º 135, 1.ª série, de 14.07.2017 

Regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo, do contrato de formação 
desportiva e do contrato de representação ou intermediação  

Trabalhos preparatórios 
 

• Lei n.º 27/2011, de 16 de junho - Diário da República n.º 115, 1.ª série, de 16.06.2011 

Estabelece o regime relativo à reparação dos danos emergente de acidentes de trabalho dos 

praticantes desportivos profissionais e revoga a Lei n.º 8/2003, de 12 de maio  
Trabalhos preparatórios 

 
 

Corrupção no fenómeno desportivo 
 

• Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto - Diário da República n.º 168, 1.ª série, de 31.08.2007 

Estabelece um novo regime de responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de 

afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade 
desportiva 

Trabalhos preparatórios 
Texto consolidado 

 

Alterada por: 
o Lei n.º 30/2015, de 22 de abril - Diário da República n.º 78, 1.ª série, de 22.04.2015 

Trigésima quinta alteração ao Código Penal, sexta alteração à Lei n.º 34/87, de 16 
de julho, primeira alteração à Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, primeira alteração à 

Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, e primeira alteração à Lei n.º 19/2008, de 21 de 
abril, no sentido de dar cumprimento às recomendações dirigidas a Portugal em 

matéria de corrupção pelo Grupo de Estados do Conselho da Europa contra a 

Corrupção, pelas Nações Unidas e pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico 

Trabalhos preparatórios 
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Retificada pela: 

o Declaração de Retificação n.º 22/2015, de 25 de maio – Diário da República n.º 

100, 1.ª série, de 25.05.2015 
Declaração de retificação à Lei n.º 30/2015, de 22 de abril « Trigésima quinta 

alteração ao Código Penal, sexta alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de julho, 
primeira alteração à Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, primeira alteração à Lei n.º 

50/2007, de 31 de agosto, e primeira alteração à Lei n.º 19/2008, de 21 de abril, 

no sentido de dar cumprimento às recomendações dirigidas a Portugal em 
matéria de corrupção pelo Grupo de Estados do Conselho da Europa contra a 

Corrupção, pelas Nações Unidas e pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico» 

o Lei n.º 13/2017, de 2 de maio - Diário da República n.º 84, 1.ª série, de 02.05.2017 

Segunda alteração ao regime de responsabilidade penal por comportamentos 
suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu 

resultado na atividade desportiva e primeira alteração aos regimes jurídicos dos 
jogos e apostas online e da exploração e prática das apostas desportivas à cota de 

base territorial 
Trabalhos preparatórios 

o Lei n.º 94/2021, de 21 de dezembro - Diário da República n.º 245, 1.ª série, de 

21.12.2021 
Aprova medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção, alterando o Código 

Penal, o Código de Processo Penal e leis conexas 
Trabalhos preparatórios 

 

 
Dirigente Associativo Voluntário  

 

• Lei n.º 20/2004, de 5 de junho - Diário da República n.º 132, 1.ª série-A, de 05.06.2004 
Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário  

Trabalhos preparatórios 
 

 

Dopagem no desporto 
 

• Lei n.º 81/2021, de 30 de novembro - Diário da República n.º 232, 1.ª série, de 

30.11.2021 
Aprova a lei antidopagem no desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras 

estabelecidas no Código Mundial Antidopagem 

Trabalhos preparatórios 
Texto consolidado 

 
Alterada por: 

o Decreto-Lei n.º 35/2022, de 20 de maio - Diário da República n.º 98, 1.ª série, de 
20.05.2022 

Integra o Laboratório de Análises de Dopagem no Instituto Nacional de Saúde 

Doutor Ricardo Jorge, I. P. 
 

• Lei n.º 112/99, de 3 de agosto - Diário da República n.º 179, 1.ª série-A, de 03.08.1999 

Aprova o regime disciplinar das federações desportivas  
Trabalhos preparatórios 
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Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 

 

• Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Diário da República n.º 11, 1.ª série, de 16.01.2007 
Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 

Trabalhos preparatórios 
Texto consolidado 

 

Alterada por: 
o Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro - Diário da República n.º 172, 1.ª série, de 

06.09.2013 
Cria o Tribunal Arbitral do Desporto e aprova a respetiva lei  

Trabalhos preparatórios 

 
Outras informações: 

o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 781/2013 - Diário da República n.º 243, 1.ª 
série, de 16.12.2013 

Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas constantes 
do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 8.º, conjugadas com as normas dos artigos 4.º e 5.º, 

todas da Lei do Tribunal Arbitral do Desporto, aprovada em anexo à Lei n.º 74/2013, 

de 6 de setembro 
 

 
Mergulho recreativo 

 

• Lei n.º 24/2013, de 20 de março – Diário da República n.º 56, 1.ª série, de 20.03.2013 

Aprova o regime jurídico aplicável ao mergulho recreativo em todo o território nacional, em 
conformidade com o Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpôs a Diretiva n.º 

2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos 
serviços no mercado interno, com a Lei n.º 9/2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva 

n.º 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro, relativa ao 
reconhecimento das qualificações profissionais, e com o Decreto-Lei n.º 92/2011, de 27 de 

julho, que cria o Sistema de Regulação de Acesso a Profissões (SRAP)  

Trabalhos preparatórios  
 

 
Responsabilidade técnica por atividades nas instalações desportivas 

 

• Lei n.º 39/2012, de 28 de agosto - Diário da República n.º 166, 1.ª série, de 28.08.2012 

Aprova o regime da responsabilidade técnica pela direção e orientação das atividades 
desportivas desenvolvidas nas instalações desportivas que prestam serviços desportivos na 

área da manutenção da condição física (fitness), designadamente aos ginásios, academias 
ou clubes de saúde (healthclubs), e revoga o Decreto-Lei n.º 271/2009, de 1 de outubro  

Trabalhos preparatórios 
 

Alterada por: 

o Decreto-Lei n.º 102/2017, de 23 de agosto - Diário da República n.º 162, 1.ª série, 
de 23.08.2017 

Implementa a medida do SIMPLEX+ 2016 «Informação ao consumidor + simples» 
o Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro - Diário da República n.º 20, 1.ª série, de 

29.01.2021 
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Aprova o Regime Jurídico das Contraordenações Económicas 

 

 
Sociedades desportivas 

 

• Lei n.º 103/97, de 13 de setembro - Diário da República n.º 212, 1.ª série-A, de 
13.09.1997  

Estabelece o regime fiscal específico das sociedades desportivas (Lei n.º 1/90, de 13 de 

janeiro, na redação dada pela Lei n.º 19/96, de 25 de junho), previsto no Decreto-Lei n.º 
67/97, de 3 de abril 

Trabalhos preparatórios 
Texto consolidado 

Retificada pela: 

o Declaração de Retificação n.º 17/97, de 8 de outubro - Diário da República n.º 250, 
1.ª série-A, de 28.10.1997  

De ter sido retificada a Lei n.º 103/97, que estabelece o regime fiscal específico das 
sociedades desportivas (Lei n.º 1/90, de 13 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 

19/96, de 25 de junho), previsto no Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 de abril, publicada 
no Diário da República, 1.ª Série - A, n.º 212, de 13 de setembro de 1997 

Alterada por: 

▪ Lei n.º 56/2013, de 14 de agosto - Diário da República n.º 156, 1.ª série, 
de 14.08.2013 

Primeira alteração à Lei n.º 103/97, de 13 de setembro, que estabelece o 
regime fiscal específico das sociedades desportivas 

Trabalhos preparatórios 

 
 

• Lei n.º 101/2017, de 28 de agosto - Diário da República n.º 165, 1.ª série, de 

28.08.2017  
Defesa da transparência e da integridade nas competições desportivas (terceira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, e segunda alteração aos Decretos-Leis n.ºs 
273/2009, de 1 de outubro, 10/2013, de 25 de janeiro, 66/2015, de 29 de abril2, e 67/2015, 

de 29 de abril3) 

Trabalhos preparatórios 
 

Altera: 
o Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro - Diário da República n.º 252, 

1.ª série, de 31.12.2008 

Estabelece o regime jurídico das federações desportivas e as condições de 
atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva 

Texto consolidado 

 
2 O Decreto-Lei n.º 66/2015, de 29 de abril (texto consolidado), aprovou o Regime Jurídico dos Jogos e 
Apostas Online e alterou o Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro, 
a Tabela Geral do Imposto do Selo, e o Decreto-Lei n.º 129/2012, de 22 de junho, regulando assim matérias 
que não se encontram no âmbito da presente Comissão, pelo que não se detalharam as respetivas 

alterações. 
3 O Decreto-Lei n.º 67/2015, de 29 de abril (texto consolidado), aprovou o regime jurídico da exploração e 
prática das apostas desportivas à cota de base territorial, e altera a Tabela Geral do Imposto do Selo, e os 
Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 235/2008, de 3 de 
dezembro, regulando assim matérias que não se encontram no âmbito da presente Comissão, pelo que não 
se detalharam as respetivas alterações. 
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Alterado por: 

▪ Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro - Diário da República n.º 172, 1.ª 

série, de 06.09.2013 
Cria o Tribunal Arbitral do Desporto e aprova a respetiva lei  

Trabalhos preparatórios 
▪ Decreto-Lei n.º 93/2014, de 23 de junho - Diário da República n.º 118, 

1.ª série, de 23.06.2014 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de 
dezembro, que estabelece o regime jurídico das federações desportivas 

e as condições de atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva 
▪ Lei n.º 101/2017, de 28 de agosto - Diário da República n.º 165, 1.ª 

série, de 28.08.2017  

Defesa da transparência e da integridade nas competições desportivas 
(terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, 

e segunda alteração aos Decretos-Leis n.ºs 273/2009, de 1 de outubro, 
10/2013, de 25 de janeiro, 66/2015, de 29 de abril, e 67/2015, de 29 de 

abril) 
Trabalhos preparatórios 

 

Outras informações: 
▪ Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 2/2022 - Diário da 

República n.º 125, 1.ª série, de 30.06.2022 
Acórdão do STA de 26 de maio de 2022 no Processo n.º 96/21.1BCLSB-

A - Pleno da 1.ª Secção. Uniformiza a Jurisprudência nos seguintes 

termos: O limite à renovação de mandatos imposto no n.º 2 do artigo 
50.º do Regime Jurídico das Federações Desportivas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31/12, não se aplica aos titulares de 
órgãos das associações territoriais de clubes filiadas nas federações 

desportivas 
 

Altera: 

o Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro - Diário da República n.º 191, 1.ª 
série, de 01.10.2019 

Estabelece o regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo 

Texto consolidado 

Alterado por: 
▪ Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro - Diário da República n.º 172, 1.ª 

série, de 06.09.2013 
Cria o Tribunal Arbitral do Desporto e aprova a respetiva lei  

Trabalhos preparatórios 

▪ Lei n.º 101/2017, de 28 de agosto - Diário da República n.º 165, 1.ª 
série, de 28.08.2017  

Defesa da transparência e da integridade nas competições desportivas 
(terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, 

e segunda alteração aos Decretos-Leis n.ºs 273/2009, de 1 de outubro, 
10/2013, de 25 de janeiro, 66/2015, de 29 de abril, e 67/2015, de 29 de 

abril) 

Trabalhos preparatórios 
▪ Decreto-Lei n.º 41/2019, de 26 de março - Diário da República n.º 60, 

1.ª série, de 26.03.2019  
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Altera o regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo 

 
Altera: 

o Decreto-Lei n.º 10/2013, de 25 de janeiro - Diário da República n.º 18, 1.ª série, 
de 25.01.2013  

Estabelece o regime jurídico das sociedades desportivas a que ficam sujeitos os 

clubes desportivos que pretendem participar em competições desportivas 
profissionais  

Texto consolidado 
Alterado por: 

▪ Decreto-Lei n.º 49/2013, de 11 de abril - Diário da República n.º 71, 1.ª 

série, de 11.04.2013  
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10/2013, de 25 de 

janeiro, que estabelece o regime jurídico das sociedades desportivas a 
que ficam sujeitos os clubes desportivos que pretendem participar em 

competições desportivas profissionais 
▪ Lei n.º 101/2017, de 28 de agosto - Diário da República n.º 165, 1.ª 

série, de 28.08.2017  

Defesa da transparência e da integridade nas competições desportivas 
(terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, 

e segunda alteração aos Decretos-Leis n.ºs 273/2009, de 1 de outubro, 
10/2013, de 25 de janeiro, 66/2015, de 29 de abril, e 67/2015, de 29 de 

abril) 

Trabalhos preparatórios 
 

 
Treinador de desporto 

 

• Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto - Diário da República n.º 166, 1.ª série, de 28.08.2012  
Estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto  

Trabalhos preparatórios 

Texto consolidado 
 

Alterada por: 
o Lei n.º 106/2019, de 6 de setembro - Diário da República n.º 171, 1.ª série, de 

06.09.2019  

Primeira alteração à Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, que estabelece o regime 
de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto 

Trabalhos preparatórios 
o Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro - Diário da República n.º 20, 1.ª série, 

de 29.01.2021 
Aprova o Regime Jurídico das Contraordenações Económicas 

 

 
Tribunal Arbitral do Desporto 

 

• Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro - Diário da República n.º 172, 1.ª série, de 
06.09.1999 

Cria o Tribunal Arbitral do Desporto e aprova a respetiva lei  

Trabalhos preparatórios 
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Texto consolidado 

 

Alterada por: 
o Lei n.º 33/2014, de 16 de junho - Diário da República n.º 113, 1.ª série, de 

16.06.2014 
Primeira alteração à Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro, que cria o Tribunal 

Arbitral do Desporto e aprova a respetiva lei 

Trabalhos preparatórios 
 

Outras informações: 
o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 781/2013 - Diário da República n.º 243, 

1.ª série, de 16.12.2013 

Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas 
constantes do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 8.º, conjugadas com as normas dos 

artigos 4.º e 5.º, todas da Lei do Tribunal Arbitral do Desporto, aprovada em 
anexo à Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro 

 
 

Violência associada ao desporto 

 

• Lei n.º 39/2009, de 30 de setembro - Diário da República n.º 146, 1.ª série, de 
30.07.2009  

Estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância 
nos espetáculos desportivos 

Trabalhos preparatórios 

Texto consolidado 
 

Alterada por: 
o Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro - Diário da República n.º 230, 1.ª 

série, de 30.11.2011  
Transfere competências dos governos civis e dos governadores civis para outras 

entidades da Administração Pública, liquida o património dos governos civis e 

define o regime legal aplicável aos respetivos funcionários 
o Lei n.º 52/2013, de 25 de julho - Diário da República n.º 142, 1.ª série, de 

25.07.2013 
Procede à segunda alteração à Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, que estabelece 

o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância 

nos espetáculos desportivos, de forma a possibilitar a realização dos mesmos 
com segurança  

Trabalhos preparatórios 
o Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro - Diário da República n.º 174, 1.ª série, de 

11.09.2019 
Estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e 

à intolerância nos espetáculos desportivos, alterando a Lei n.º 39/2009, de 30 de 

julho 
Trabalhos preparatórios 

Retificada pela: 
▪ Declaração de Retificação n.º 52/2019, de 7 de outubro - Diário da 

República n.º 192, 1.ª série, de 07.10.2019 

Declaração de retificação à Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro, 
«Estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à 
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xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, alterando a Lei 

n.º 39/2009, de 30 de julho» 

o Lei n.º 92/2021, de 17 de dezembro - Diário da República n.º 243, 1.ª série, de 
17.12.2021 

Revoga o «cartão do adepto», eliminando a discriminação e a estigmatização em 
recintos desportivos, alterando a Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, que estabelece 

o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à 

intolerância nos espetáculos desportivos. 
Trabalhos preparatórios 

 

• Lei n.º 52/2013, de 25 de julho - Diário da República n.º 142, 1.ª série, de 25.07.2013 
Procede à segunda alteração à Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, que estabelece o regime 

jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos 

desportivos, de forma a possibilitar a realização dos mesmos com segurança  
Trabalhos preparatórios 

 

• Lei n.º 92/2021, de 17 de dezembro - Diário da República n.º 243, 1.ª série, de 
17.12.2021 

Revoga o «cartão do adepto», eliminando a discriminação e a estigmatização em recintos 
desportivos, alterando a Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, que estabelece o regime jurídico 

da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos 

desportivos. 
Trabalhos preparatórios 
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JUVENTUDE 

 
 

Apoio social às mães e pais estudantes 
 

o Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto - Diário da República n.º 192, 1.ª série-A, de 

20.08.2001 
Define medidas de apoio social às mães e pais estudantes 

Trabalhos preparatórios 
Texto consolidado 

 

Alterada por: 
o Lei n.º 60/2017, de 1 de agosto - Diário da República n.º 192, 1.ª série, de 

01.08.2017 
Primeira alteração à Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto, que define medidas de 

apoio social às mães e pais estudantes 
Trabalhos preparatórios 

 

 
Associativismo jovem 

 
o Lei n.º 124/99, de 20 de agosto - Diário da República n.º 194, 1.ª série-A, de 20.08.1999 

Garante aos jovens menores o livre exercício do direito de associação e simplifica o processo 

de constituição das associações juvenis 
Trabalhos preparatórios 

 
o Lei n.º 23/2006, de 23 de junho - Diário da República n.º 120, 1.ª série-A, de 23.06.2006 

Estabelece o regime jurídico do associativismo jovem 
Trabalhos preparatórios 

Texto consolidado 

 
Alterada pela: 

o Lei n.º 57/2019, de 7 de agosto - Diário da República n.º 150, 1.ª série, de 
07.08.2019 

Altera o regime jurídico do associativismo jovem, procedendo à primeira 

alteração à Lei n.º 23/2006, de 23 de junho 
Trabalhos preparatórios 

o Lei n.º 36/2021, de 14 de junho - Diário da República n.º 113, 1.ª série, de 
14.06.2021 

Aprova a lei-quadro do estatuto de utilidade pública 

Trabalhos preparatórios 
 

 
Conselho Nacional de Juventude 

 
o Lei n.º 1/2006, de 13 de janeiro - Diário da República n.º 10, 1.ª série-A, de 13.01.2006  

Estatuto jurídico do Conselho Nacional de Juventude 

Trabalhos preparatórios 
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