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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Decreto-Lei n.o 308/2003
de 10 de Dezembro

A Lei da Liberdade Religiosa, aprovada pela Lei
n.o 16/2001, de 22 de Junho, prevê, no seu artigo 69.o,
a publicação de diplomas relativos ao registo de pessoas
colectivas religiosas e à Comissão da Liberdade Religiosa.

Incumbe, pois, ao Governo proceder à regulamen-
tação da Comissão da Liberdade Religiosa, designada-
mente no que se refere às suas atribuições, ao estatuto
dos seus membros e às regras do seu funcionamento,
incluindo os aspectos relativos ao apoio administrativo
e logístico.

Considerando que o essencial destas matérias está já
disposto nos artigos 52.o a 57.o da citada lei, optou-se
por assegurar o respeito pela natureza de órgão inde-
pendente e consultivo da Comissão, o que se traduz quer
no estatuto dos membros da Comissão quer na dignidade
e flexibilidade da estrutura administrativa que a serve.

Foram consultadas diversas confissões e associações
religiosas.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição e do n.o 3 do artigo 57.o e do artigo 69.o
da Lei n.o 16/2001, de 22 de Junho, o Governo decreta
o seguinte:

CAPÍTULO I

Natureza, atribuições e competências

Artigo 1.o

Natureza

1 — A Comissão da Liberdade Religiosa é um órgão
independente, de consulta da Assembleia da República
e do Governo.

2 — O funcionamento da Comissão é assegurado pela
Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, que presta
o apoio administrativo e logístico necessário ao desem-
penho das suas atribuições, incluindo nos domínios
informático, bibliográfico e documental.

Artigo 2.o

Atribuições

1 — A Comissão tem atribuições no âmbito da pro-
tecção do exercício da liberdade religiosa, de controlo
da aplicação, desenvolvimento e revisão da Lei da Liber-
dade Religiosa, de pronúncia sobre as matérias rela-
cionadas com a mesma lei e, em geral, com o direito
das confissões religiosas em Portugal.

2 — A Comissão tem igualmente atribuições no
âmbito do estudo e investigação científica das igrejas,
comunidades e movimentos religiosos em Portugal.

Artigo 3.o

Competências

1 — No exercício das suas atribuições, compete,
nomeadamente, à Comissão:

a) Emitir parecer sobre os projectos de acordos
entre igrejas ou comunidades religiosas e o
Estado;

b) Emitir parecer sobre a radicação no País de igre-
jas ou comunidades religiosas;

c) Emitir parecer sobre a composição da Comissão
do Tempo de Emissão das Confissões Reli-
giosas;

d) Emitir parecer sobre a inscrição de igrejas ou
comunidades religiosas que for requerido pelo
serviço do registo das pessoas colectivas reli-
giosas;

e) Alertar e prevenir as autoridades competentes
em caso de violação ou atentado contra a liber-
dade religiosa ou de qualquer tipo de discri-
minação religiosa;

f) Estudar a evolução dos movimentos religiosos
em Portugal e, em especial, reunir e manter
actualizada a informação sobre novos movimen-
tos religiosos, fornecer a informação científica
e estatística necessária aos serviços, instituições
e pessoas interessadas e publicar um relatório
anual sobre a matéria;

g) Elaborar estudos, informações, pareceres e pro-
postas que lhe forem cometidos por lei, pela
Assembleia da República, pelo Governo ou por
própria iniciativa;

h) Colaborar com os serviços competentes na reco-
lha e processamento de dados estatísticos, não
individualmente identificáveis referentes a con-
vicções pessoais ou de fé religiosa, bem como
na publicação de relatórios de análise de dados
disponíveis;

i) Organizar, promover e colaborar na realização
por outras entidades de cursos, seminários, coló-
quios e conferências sobre direito e sociologia
das religiões;

j) Promover e colaborar em debates e acções de
formação da opinião pública com vista, nomea-
damente, a combater a intolerância e a discri-
minação por motivos religiosos;

l) Trocar informação e cooperar com serviços e
instituições nacionais, estrangeiras ou interna-
cionais;

m) Celebrar acordos ou propor a celebração de
contratos, visando a realização de trabalhos de
investigação ou o apoio à sua realização;

n) Promover a edição de publicações.

2 — Compete ainda à Comissão:

a) Elaborar o seu próprio regulamento interno;
b) Exercer as demais funções atribuídas por lei.

CAPÍTULO II

Organização

Artigo 4.o

Composição

1 — A Comissão é constituída pelos seguintes mem-
bros:

a) Presidente;
b) Dois membros designados pela Conferência

Episcopal Portuguesa;
c) Três membros designados pelo Ministro da Jus-

tiça de entre as pessoas indicadas pelas igrejas
ou comunidades religiosas não católicas radi-
cadas no País e pelas federações em que as mes-
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mas se integrem, tendo em consideração a
representatividade de cada uma e o princípio
da tolerância;

d) Cinco pessoas de reconhecida competência cien-
tífica nas áreas relativas às funções da Comissão
designadas pelo Ministro da Justiça, de modo
a assegurar o pluralismo e a neutralidade do
Estado em matéria religiosa.

2 — Têm assento na Comissão, quando a questão sob
apreciação diga respeito a uma igreja ou comunidade
religiosa sem assento na Comissão, um representante
daquela igreja ou comunidade religiosa, na qualidade
de observador e sem direito de voto.

3 — Têm igualmente assento na Comissão, sempre
que esta o entender necessário ou conveniente, repre-
sentantes governamentais nas áreas da justiça, das finan-
ças, da administração interna e da segurança social e
do trabalho, designados pelo respectivo membro do
Governo, que não terão direito a voto.

4 — Quando a questão sob apreciação diga respeito
a uma área distinta das indicadas no número anterior,
pode participar nas sessões correspondentes um repre-
sentante do ministério em causa convocado pela Comis-
são.

Artigo 5.o

Presidente

1 — O presidente da Comissão é designado pelo Con-
selho de Ministros de entre juristas de reconhecido
mérito.

2 — Ao presidente compete promover e orientar as
actividades da Comissão e, em especial:

a) Representar a Comissão e assegurar as suas
relações com os demais órgãos e autoridades
públicas;

b) Presidir às reuniões da Comissão e dirigir os
trabalhos;

c) Convocar reuniões extraordinárias;
d) Elaborar os projectos de planos anuais e plu-

rianuais de actividades e assegurar a sua exe-
cução;

e) Elaborar o projecto de relatório anual de acti-
vidades e submetê-lo à aprovação da Comissão;

f) Exercer as demais competências que lhe sejam
conferidas.

Artigo 6.o

Vice-presidente

1 — O vice-presidente da Comissão é designado pelo
presidente, de entre os membros da Comissão, ouvidos
os membros da comissão permanente.

2 — Compete ao vice-presidente:

a) Substituir o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos;

b) Coadjuvar o presidente no exercício das suas
funções, nomeadamente presidindo às reuniões
da comissão permanente em que o substitua.

3 — Compete ainda ao vice-presidente exercer as
competências que lhe sejam delegadas pelo presidente.

Artigo 7.o

Mandatos

O mandato dos membros da Comissão é trienal e
renovável.

Artigo 8.o

Estatuto dos membros da Comissão

1 — Os presidente e vice-presidente da Comissão têm
direito a senhas de presença, de valor a fixar por des-
pacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Justiça,
por cada dia de reunião em que participem.

2 — Todos os membros da Comissão têm direito, em
termos a fixar por despacho conjunto dos Ministros das
Finanças e da Justiça, ao reembolso das despesas feitas
em função da sua participação nas actividades da
Comissão.

3 — O exercício do mandato na Comissão não pre-
judica o exercício de funções em regime de dedicação
exclusiva e corresponde, nos termos do disposto no n.o 2
do artigo 57.o da Lei n.o 16/2001, de 22 de Junho, ao
exercício de funções de investigação científica de natu-
reza jurídica.

CAPÍTULO III

Funcionamento

Artigo 9.o

Funcionamento da Comissão

1 — A Comissão pode funcionar em plenário ou em
comissão permanente.

2 — Estão reservadas ao plenário da Comissão, no
que se refere à aprovação final dos pareceres, as com-
petências referidas nas alíneas a) a d) do n.o 1 do
artigo 3.o, assim como o exercício da competência pre-
vista na alínea a) do n.o 2 do mesmo artigo.

3 — A Comissão pode constituir grupos de trabalho,
presididos por um dos seus membros, para a realização
de tarefas determinadas no âmbito das suas funções.

Artigo 10.o

Comissão permanente

1 — A comissão permanente é constituída pelos mem-
bros da Comissão referidos nas alíneas a), b) e c) do
n.o 1 do artigo 4.o

2 — O presidente preside à comissão permanente,
podendo fazer-se substituir pelo vice-presidente.

3 — Cada um dos outros membros da comissão per-
manente pode fazer-se substituir nas respectivas sessões
por aquele dos membros da Comissão referido na alí-
nea d) do n.o 1 do artigo 4.o que para o efeito designar.

Artigo 11.o

Sessões

1 — A Comissão reúne ordinariamente em sessão ple-
nária nos dias e horas que fixar e extraordinariamente
quando convocada pelo presidente, por sua iniciativa
ou a requerimento de cinco dos seus membros.

2 — A comissão permanente reúne ordinariamente
nos dias e horas que fixar, tendo em atenção o deter-
minado quanto às sessões plenárias, e extraordinaria-
mente quando convocada pelo presidente.

Artigo 12.o

Quórum e deliberações

1 — A Comissão, em plenário ou em comissão per-
manente, só pode funcionar estando presente a maioria
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dos respectivos membros em efectividade de funções,
incluindo o presidente ou o vice-presidente.

2 — As deliberações são tomadas à pluralidade de
votos dos membros presentes.

3 — Cada membro dispõe de um voto e o presidente,
ou o vice-presidente quando o substitua, dispõe de voto
de qualidade.

4 — Os membros da Comissão têm o direito de fazer
lavrar voto de vencido nos pareceres referidos nas alí-
neas a), b), c) e d) do n.o 1 do artigo 3.o, quando tenham
participado na deliberação que o aprovou.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 18
de Setembro de 2003. — José Manuel Durão Bar-
roso — Maria Manuela Dias Ferreira Leite — António
Jorge de Figueiredo Lopes — Maria Celeste Ferreira Lopes
Cardona — Nuno Albuquerque Morais Sarmento —
António José de Castro Bagão Félix.

Promulgado em 20 de Novembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 24 de Novembro de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Decreto-Lei n.o 309/2003
de 10 de Dezembro

O Programa do XV Governo Constitucional previu
a criação de uma autoridade reguladora específica para
o sector da saúde.

De facto, após definir as principais orientações da
«reforma do sector da saúde», aquele Programa prevê
a «criação de uma entidade reguladora, com natureza
de autoridade administrativa independente, que enqua-
dre a participação e actuação dos operadores privados
e sociais no âmbito da prestação dos serviços públicos
de saúde».

Tal previsão tem já estatuição normativa nos Decre-
tos-Leis n.os 185/2002, de 20 de Agosto, e 60/2003, de
1 de Abril, que regulam, respectivamente, os regimes
jurídicos subjacentes às parcerias público-privadas
(PPP) na área do serviço público de saúde, e da definição
da rede de cuidados primários de saúde.

Deste modo, estando desde já definida a intervenção
de uma entidade reguladora sectorial para o sistema
de saúde no que respeita a situações de participação
ou cooperação de entidades privadas ou sociais no
âmbito do serviço público de saúde, cabe, igualmente,
determinar a sua intervenção no âmbito de outras for-
mas institucionais de organização do serviço público de
saúde, ou mesmo para além dele, com inclusão dos sec-
tores privado e social da área da saúde.

Esta intervenção é tanto mais importante quando se
encontra em curso uma profunda reforma do sector da
saúde.

Com efeito, por um lado, o Serviço Nacional de Saúde
(SNS) contará, no âmbito desta reforma, com uma par-
ticipação acrescida e diversificada de operadores sociais
e privados, integrados nas redes nacionais de cuidados
primários, hospitalares e continuados.

Por outro lado, as próprias unidades hospitalares de
saúde públicas passaram a dispor de uma grande auto-
nomia de gestão, de tipo empresarial, num quadro de
«mercado administrativo» gerador e potenciador de
dinâmicas novas que não podem ser reguladas de forma
tradicional.

Regista-se, pois, uma grande diversificação de pla-
taformas institucionais, de onde sobressai a existência
de mais de três dezenas de hospitais transformados em
empresas públicas na modalidade de sociedades anó-
nimas de capitais exclusivamente públicos.

A potenciar esta diversificação, surgirão ainda novos
hospitais do SNS construídos e geridos (durante o prazo
da respectiva concessão) em «parceria público-privada»
e regime de gestão igualmente privada.

No que respeita aos próprios cuidados primários, os
centros de saúde também foram objecto de uma pro-
funda reforma, incluindo a possibilidade de abertura
da sua gestão a grupos de profissionais ou a entidades
privadas e de solidariedade social.

Estas transformações têm duas importantes conse-
quências em matéria de regulação, que implicam uma
concomitante reforma desta.

Em primeiro lugar, por efeito das referidas reformas
institucionais, parte das entidades prestadoras de cui-
dados de saúde do SNS, sejam públicas, sociais ou pri-
vadas, por delegação ou concessão de serviço público,
deixam de estar sujeitas ao comando administrativo do
Estado, como até agora sucedia.

Em segundo lugar, uma vez que a generalidade dos
estabelecimentos do SNS vão estar sujeitos a uma lógica
empresarial, e a depender portanto da quantidade e
qualidade dos serviços que consigam produzir e prestar,
tal gera, potencialmente, factores de competição inde-
sejáveis que só podem ser prevenidos e corrigidos por
intervenção de uma autoridade externa.

Nestes termos impõe-se uma reforma do sistema de
regulação e supervisão, assente nos seguintes princípios:

a) Separação da função do Estado como regulador
e supervisor, em relação às suas funções de ope-
rador e de financiador, mediante a criação de
um organismo regulador «dedicado»;

b) Atribuição de uma forte independência ao orga-
nismo regulador, de modo a separar efectiva-
mente as referidas funções e a garantir a inde-
pendência da regulação, quer em relação ao
Estado operador quer em relação aos operadores
em geral.

São duas as razões principais para essa solução, em
relação à tradicional solução da regulação governamen-
tal directa ou indirecta, por meio de direcções-gerais
e de institutos públicos convencionais, submetidos a
orientação ministerial.

Por um lado, a necessidade de estabelecer uma ade-
quada distância entre a política e o mercado, conferindo
à actuação reguladora uma estabilidade que só uma
autoridade independente pode proporcionar, justa-
mente porque não sujeita a evoluções conjunturais.

Por outro, mantendo o Estado, sobretudo nos serviços
públicos, um papel muitas vezes decisivo como operador,
então tudo justifica que o papel como regulador e como
operador não se confundam, já que o regulador deve
regular não somente os operadores sociais ou privados
mas também os operadores públicos.


