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a ver com a liberdade em relação à lei (e que se opõem aos regu-
lamentos executivos ou complementares).

(43) Assim formulado:

«5 — Nenhuma lei pode criar outras categorias de actos legislativos
ou conferir a actos de outra natureza o poder de, com eficácia externa,
interpretar, integrar, modificar, suspender ou revogar qualquer dos
seus preceitos.»

(44) O que sobressai de um «princípio de congelamento de grau
hierárquico», explicado por Gomes Canotilho (Direito Constitucional,
3.a ed., Coimbra, Almedina, 1999, pp. 780 e 781) nos seguintes termos:

«[. . .] sempre que uma matéria tenha sido regulada por acto legis-
lativo, o grau hierárquico desta regulamentação fica congelado, e só
um outro acto legislativo poderá incidir sobre a mesma matéria, inter-
pretando, alterando, revogando ou integrando a lei anterior. Os prin-
cípios da tipicidade e da preeminência da lei justificam logicamente
o princípio do congelamento do grau hierárquico [a negrito no original]:
uma norma legislativa nova, substitutiva, modificativa ou revogatória
de outra deve ter uma hierarquia normativa pelo menos igual à da
norma que se pretende alterar, revogar, modificar ou substituir.»

(45) Os estatutos dos institutos politécnicos e das respectivas uni-
dades orgânicas evidenciam a reprodução, salvo acertos formais, da
norma constante do artigo 35.o da Lei n.o 54/90, quanto à composição
do conselho científico. Cf., entre outros, os artigos 31.o, n.o 1, alínea b),
e 43.o dos Estatutos do Instituto Politécnico do Porto, homologados
pelo Despacho Normativo n.o 76/95, publicado no Diário da República,
1.a série-B, de 29 de Novembro de 1995; artigos 24.o, n.o 1, alínea c),
e 30.o do Despacho Normativo n.o 85/95, de 28 de Dezembro, que
aprovou os Estatutos do Instituto Politécnico de Coimbra, e os des-
pachos relativos a unidades orgânicas, respectivamente o despacho
n.o 17 396/98, publicado no Diário da República, 2.a série, de 29 de
Abril de 1997, que homologou os Estatutos do Instituto Superior
de Contabilidade e Administração de Coimbra [artigos 4.o, n.o 1, alí-
nea c), e 13.o], e o despacho publicado no Diário da República, 2.a série,
de 29 de Abril de 1997, a p. 5068, que homologou os Estatutos do
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra [artigos 11.o, n.o 1, alí-
nea c), e 24.o]. A mesma identidade se surpreende nas escolas supe-
riores não integradas, a que se reportam o Despacho Normativo
n.o 18/99, de 10 de Abril, que aprova os Estatutos da Escola Superior
de Enfermagem de Francisco Gentil [artigos 10.o, alínea c), e 20.o]
e o Despacho Normativo n.o 1/2000, de 5 de Janeiro, que homologou
os Estatutos da Escola Superior de Enfermagem da Cidade do Porto
[artigos 11.o, alínea c), e 28.o]. No ensino superior universitário, os
estatutos das unidades orgânicas da Universidade Técnica de Lisboa
demonstram entre si uma forte identidade substancial quanto à com-
posição dos respectivos conselhos científicos. V. Diário da República,
2.a série, de 31 de Março de 1990, onde se incluem os Estatutos
da Faculdade de Medicina Veterinária [artigos 20.o, n.o 1, alínea c),
e 40.o]; Diário da República, 2.a série, de 13 de Março de 1997, pp. 3099
e seguintes, onde se incluem os Estatutos do Instituto Superior de
Economia e Gestão [artigos 5.o, n.o 1, alínea c), e 14.o].

Em todos estes instrumentos se surpreende, como se deixou dito,
uma forte identidade, consubstanciada na reprodução nos estatutos
das respectivas normas legais relativas à composição do conselho
científico.

(46) Sobre a noção de inerência, v. Marcello Caetano, Manual de
Direito Administrativo, 10.a ed., 5.a reimpressão, t. II, Livraria Almedina,
1994, p. 654. Em sentido idêntico, v. Jorge Miranda, «Inerência»,
in Enciclopédia Verbo, t. X, p. 1370, e Manual de Direito Constitucional,
t. V, Coimbra Editora, 1997, p. 61.

(47) No projecto de lei n.o 83/IX consagrava-se mesmo como direitos
e deveres o complexo desses poderes e obrigações. V. artigo 33.o
do projecto transcrito supra, nota 26. O texto final da lei não acolheu
essa solução.

(48) Não se pondera a previsão do n.o 3 do artigo 18.o da Constituição
da República, que veda a atribuição de efeito retroactivo às leis res-
tritivas de direitos, liberdades e garantias, por não se ver aplicável
ao caso.

(49) Lições de Direito Administrativo, I, Coimbra, 1976, p. 519.
(50) Assim acontece quanto às leis restritivas de direitos, liberdades

e garantias (artigo 18.o, n.o 3), às leis criminais mais desfavoráveis
ao arguido (artigo 29.o) e ainda, de acordo com a jurisprudência do
Tribunal Constitucional, a qualquer outra lei quando deva entender-se
que a sua retroactividade envolve concretamente violação de alguma
norma ou princípio constitucional — cf. Galvão Telles, ob. cit., p. 295.

(51) Ob. cit., p. 292.
(52) Idem, p. 522.
(53) Na terminologia do autor, situações de trato sucessivo recon-

duzem-se a situações duradouras.
(54) Acórdão n.o 287/90, citado supra, nota 22.
(55) Acórdão n.o 101/92, de 17 de Março, publicado no Diário da

República, 2.a série, n.o 189 (suplemento), de 18 de Agosto de 1992,
p. 7686-(42).

(56) Acórdão n.o 34/84, de 4 de Abril, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 125, de 30 de Maio de 1984, a p. 4818.

(57) V. Manuel de Andrade, ob. cit., p. 152.
(58) A norma, tal como se mostra formulada, apresenta-se com

características de exequibilidade imediata, sem necessidade de inter-
mediação regulamentar. Mesmo que a lei careça noutros aspectos
de regulamentação, como os trabalhos preparatórios referem, essa
necessidade não a torna globalmente inexequível. Pelo contrário, na
situação em apreço, a lei tem «um grau de desenvolvimento normativo
suficiente para permitir a sua aplicação prática». Cf., sobre vigência
e exequibilidade da lei, o parecer n.o 36/89, de 12 de Outubro, deste
corpo consultivo, publicado no Diário da República, 2.a série, de 25
de Maio de 1990, que seguiu de perto a doutrina de Antunes
Varela/José Gabriel Queiró constante do parecer de 8 de Junho de
1989, que se encontrava junto àquele e que, posteriormente, foi reto-
mado noutros pareceres, designadamente no n.o 135/2001, de 2 de
Maio de 2002, inédito.

(59) Sem que daí decorra a cessação automática do funcionamento
do órgão com a anterior composição. Para aqueles casos em que
não seja possível constituir o conselho científico por inexistência do
número mínimo exigido pela lei (n.o 4 do artigo 8.o da Lei n.o 1/2003,
de 6 de Janeiro), o Conselho manter-se-ia em funções, com inclusão
dos membros que reuniam os requisitos exigidos pela lei nova, em
apelo ao princípio da continuidade do órgão, que se acha consagrado,
em termos inonimados, no Código do Procedimento Administrativo.
Cf. Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa Gonçalves e João Pacheco
de Amorim, Código do Procedimento Administrativo Comentado, Coim-
bra, Almedina, 1997, p. 156.

Questão que se pode suscitar respeita ao impacte da nova lei nos
titulares do órgão que tenham sido eleitos para seu presidente e que,
de acordo com a nova lei, não reúnam os requisitos exigidos para
o desempenho do cargo. Trata-se, porém, de matéria que o Conselho
não se sente vinculado a analisar, por exorbitar da consulta.

(60) V. supra, nota 58.
(61) Sobre interpretação da lei, é abundante o labor deste Conselho

Consultivo. V., entre outros, o parecer n.o 357/2000, de 16 de Maio
de 2002, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 244, de 22
de Outubro de 2002, p. 17 585.

(62) Com os votos contra da oposição.

Este parecer foi votado na sessão do Conselho Consultivo da Pro-
curadoria-Geral da República de 27 de Fevereiro de 2003.

José Adriano Machado Souto de Moura — João Manuel da Silva
Miguel (relator) — Mário António Mendes Serrano — Manuel Joaquim
de Oliveira Pinto Hespanhol — Eduardo de Melo Lucas Coelho — Antó-
nio Silva Henriques Gaspar — Alberto Esteves Remédio.

(Este parecer foi homologado por despacho do Ministro da
Ciência e do Ensino Superior de 17 de Abril de 2003.)

Está conforme.

Lisboa, 13 de Maio de 2003. — O Secretário, Jorge Albino Alves
Costa.

ALTA AUTORIDADE PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Deliberação n.o 800/2003. — Pedido de autorização para o exer-
cício de actividade de televisão por cabo e satélite para um canal temático
de cobertura nacional denominado «Lusomundo Premium». — 1 — A
TV Cabo Audiovisuais, S. A., fez entrega, em 24 de Janeiro de 2003,
no Instituto da Comunicação Social (ICS), de um pedido de auto-
rização para o exercício da actividade de televisão por cabo e satélite,
através de um canal temático de cobertura nacional e de acesso con-
dicionado, denominado «Lusomundo Premium».

2 — Realizada pelo ICS a fase inicial de instrução do correspon-
dente processo, em 31 de Março de 2003 foi o mesmo recebido nesta
AACS, órgão competente para decisão sobre o requerido, por força
do artigo 13.o, n.o 1, da Lei n.o 31-A/98, de 14 de Julho.

3 — A análise dos elementos apresentados ditou a necessidade de
diligências instrutórias complementares no que se refere:

3.1 — À designação do responsável pela orientação e supervisão
do conteúdo das emissões, por ofício datado de 7 de Abril, dirigido
à requerente;

3.2 — À verificação da viabilidade económica do projecto, por ofício
datado de 16 de Abril, dirigido à requerente;

3.3 — Ao esclarecimento das consequências da inclusão do «Luso-
mundo Premium» nas redes de cabo e satélite em termos da eventual
exclusão de algum dos canais actualmente oferecidos pelas mesmas,
por ofício datado de 16 de Abril, dirigido à CATVP — TV Cabo
Portugal, S. A.;

3.4 — À conformidade da programação do futuro canal com as
disposições da directiva «Televisão sem Fronteiras», plasmadas nos
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artigos 37.o e 38.o da Lei da Televisão, relativas à produção europeia
e à produção independente, por ofício datado de 8 de Maio, dirigido
à requerente.

4 — Considerando os elementos remetidos em resposta aos men-
cionados ofícios, julga-se que a AACS está em condições de deliberar
sobre o pedido em causa, atento, designadamente, o disposto na
2.a parte do n.o 1 do artigo 12.o, no artigo 13.o e no artigo 15.o da
Lei n.o 31-A/98.

5 — Encontram-se, com efeito, reunidos todos os elementos de que
o normativo aplicável, ou seja, o Decreto-Lei n.o 237/98, de 5 de
Agosto, faz depender a concessão da solicitada autorização.

6 — Assim, e designadamente:

a) A qualidade técnica acha-se atestada pelo ofício que a ANA-
COM — Autoridade Nacional de Comunicações remeteu, em
17 de Março de 2003, ao ICS, ao abrigo da competência
que lhe é atribuída pelo artigo 14.o, n.o 1, da Lei de Televisão;
aí se emite, quer relativamente ao pedido em análise, quer
aos demais quatro na mesma data apresentados pela TV Cabo
Audiovisuais, S. A., expresso parecer favorável no que respeita
às condições técnicas das referidas candidaturas;

b) A viabilidade económica que, em função do estudo económico
e financeiro apresentado, se acha assegurada, muito para além
dos limites mínimos impostos pelo n.o 2 do artigo 7.o do Decre-
to-Lei n.o 237/98, uma vez que, em cada um dos exercícios
considerados, se verifica a cobertura por capitais próprios,
em montante não inferior a 25 % do valor do investimento
global referente à actividade que o operador se propõe
desenvolver.

7 — Mostram-se igualmente juntos ao processo os elementos neces-
sários à sua instrução, de que se destacam:

a) A memória descritiva do projecto, que se consubstancia num
canal temático, de cobertura nacional e acesso condicionado,
denominado «Lusomundo Premium», cuja programação
assenta em obras cinematográficas recentes, predominante-
mente de produção americana; serão incorporadas na progra-
mação obras de origem europeia que se adeqúem à natureza
do canal e às preferências do respectivo público, salvaguardando
a viabilidade económica do projecto; toda a programação não
originariamente em língua portuguesa será totalmente legen-
dada ou dobrada em português; o projecto prevê a emissão
de publicidade, mas esta não será exibida durante a transmissão
das obras cinematográficas;

b) O estudo económico e financeiro das condições de exploração
do canal, demonstrativo da cobertura, por capitais próprios,
em montante não inferior a 25 % do valor do investimento
global referente à actividade que o operador se propõe
desenvolver;

c) O projecto técnico descritivo das instalações, equipamentos
e sistemas a utilizar, merecedor de parecer favorável da enti-
dade competente, conforme referido anteriormente;

d) A descrição dos meios humanos afectos ao projecto (seis pos-
tos de trabalho) e a qualificação, ilustrada pelo respectivo
currículo, do responsável previsto para o cargo de direcção,
que não exercerá funções idênticas em nenhum outro canal;

e) A indicação detalhada da actividade a desenvolver, acom-
panhada do estatuto editorial, que se afigura adequado às
características temáticas e não informativas do canal e do
qual consta, designadamente, o compromisso de respeitar os
direitos dos telespectadores, como exige o n.o 1 do artigo 28.o
da Lei n.o 31-A/98;

f) A indicação do horário de emissão (vinte e quatro horas por
dia) e das linhas gerais da programação, acompanhadas da
grelha tipo de uma semana de programação e da menção
da designação adoptada para o canal;

g) O pacto social da TV Cabo Audiovisuais, S. A., e documentos
registrais complementares;

h) Os documentos de prestação de contas comprovativos de que
a requerente dispõe de contabilidade organizada de acordo
com o POC;

i) As declarações comprovativas da ausência de dívidas ao
Estado e à segurança social.

8 — A requerente junta, ainda, o título de acesso à rede a que
se refere o n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 237/98, consubs-
tanciado em declaração da CATVP — TV Cabo Portugal, S. A., que
garante, nos termos de contrato a celebrar com a TV Cabo Audio-
visuais, S. A., a inclusão do canal temático «Lusomundo Premium»
nos serviços das redes de cabo das empresas operadoras de que é
accionista única ou maioritária, bem como no serviço satélite DHI,
assegurando assim a respectiva cobertura nacional.

9 — Integra igualmente o processo a prova da prestação da caução
no valor E 500 000, por meio de garantia bancária do BES, dando,
assim, satisfação ao disposto no n.o 4 do artigo 8.o do decreto-lei
antes citado.

10 — Mostram-se, ainda, respeitadas, no presente processo, as
determinações constantes do n.o 1 do artigo 4.o e do n.o 1 do artigo 31.o
da Lei n.o 31-A/98, a saber:

O pacto social da TV Cabo Audiovisuais, S. A., estabelece, no
artigo 5.o, a natureza nominativa das acções representativas
do seu capital social, cuja accionista única é actualmente, de
acordo com outros elementos do processo, a empresa PT Con-
teúdos, SGPS, S. A.;

O número de horas de emissão previsto (vinte e quatro horas
diárias) excede largamente o mínimo legal para canais de
cobertura nacional.

11 — Tudo visto, verifica-se que a candidatura apresentada pela
requerente se mostra em condições de ser imediatamente decidida
pela AACS, dentro do prazo legal estabelecido no artigo 13.o, n.o 2,
do Decreto-Lei n.o 237/98.

12 — Tendo porém em conta que a presente candidatura é acom-
panhada de outras quatro, com características próximas, todas apre-
sentadas pela TV Cabo Audiovisuais, S. A., a AACS não pode deixar
de assinalar a sua preocupação pelo facto de a oferta de canais temá-
ticos de cinema por cabo e satélite em Portugal passar a ficar vir-
tualmente bloqueada com a concessão deste conjunto de autorizações
ao mesmo grupo económico. Sem poderes legais para sindicar vin-
culativamente este aspecto da questão, afigura-se à AACS poder estar
a criar-se um futuro problema de desregulação sectorial do mercado.

13 — Em conclusão:
Tendo apreciado a candidatura apresentada pela TV Cabo Audio-

visuais, S. A., para exploração de um canal televisivo por cabo e
satélite com a designação «Lusomundo Premium»;

Verificadas a qualidade técnica e a viabilidade económica do pro-
jecto, em obediência ao disposto no artigo 15.o, n.o 1, da Lei
n.o 31-A/98, de 14 de Julho;

Constatando que o processo se acha instruído com os elementos
previstos pelas normas aplicáveis à concessão de autorizações aos
operadores televisivos, designadamente os enunciados no artigo 8.o,
n.os 3 e 4, do Decreto-Lei n.o 237/98, de 5 de Agosto;

Mostrando-se satisfeitas as exigências legais relativas à transparên-
cia da propriedade do operador e ao número de horas de programação
prevista;

Considerando que o novo canal substituirá, nas plataformas da
TV Cabo, um outro, de características semelhantes, produzido e emi-
tido a partir do estrangeiro, o que o sujeita à acção fiscalizadora
deste órgão, nomeadamente no que se refere ao disposto no artigo
21.o da Lei da Televisão;

Ponderadas, à luz da sua memória descritiva e do estatuto editorial
que o acompanha, as características do projecto apresentado e, desig-
nadamente, o compromisso de virem a ser integradas na programação
obras de origem europeia;

Tendo presentes as obrigações do canal em matéria de difusão
de obras de produtores independentes:

A Alta Autoridade para a Comunicação Social delibera:

1) Conceder, ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo
artigo 13.o da Lei n.o 31-A/98, de 14 de Julho, autorização
de acesso à actividade televisiva à TV Cabo Audiovisuais,
S. A., para exploração de um canal denominado «Lusomundo
Premium», nos termos e condições e com as características
constantes do projecto apresentado.

2) Determinar, nos termos do disposto no artigo 7.o da Lei 31-A/98,
de 14 de Julho, que o referido canal seja classificado como
temático, de cobertura nacional e de acesso condicionado.

Esta deliberação foi aprovada por maioria com votos a favor de
José Garibaldi (relator), Armando Torres Paulo (presidente), Sebas-
tião Lima Rego e Joel Frederico da Silveira (com declaração de voto),
contra de Artur Portela e Carlos Veiga Pereira (com declaração de
voto) e abstenção de João Amaral.

22 de Maio de 2003. — O Presidente, Armando Torres Paulo.

Deliberação n.o 801/2003. — Pedido de autorização para o exer-
cício de actividade de televisão por cabo e satélite para um canal temático
de cobertura nacional denominado «Cine Clássico». — 1 — A TV Cabo
Audiovisuais, S. A., fez entrega, em 24 de Janeiro de 2003, no Instituto
da Comunicação Social (ICS), de um pedido de autorização para
o exercício da actividade de televisão por cabo e satélite, através
de um canal temático de cobertura nacional e de acesso condicionado,
denominado «Cine Clássico».

2 — Realizada pelo ICS a fase inicial de instrução do correspon-
dente processo, em 31 de Março de 2003 foi o mesmo recebido nesta
AACS, órgão competente para decisão sobre o requerido, por força
do artigo 13.o, n.o 1, da Lei n.o 31-A/98, de 14 de Julho.

3 — A análise dos elementos apresentados ditou a necessidade de
diligências instrutórias complementares no que se refere:

3.1 — À designação do responsável pela orientação e supervisão
do conteúdo das emissões, por ofício datado de 7 de Abril, dirigido
à requerente;


