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Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores

Nos termos do n.° 1 e n ° 2 do arí.° 182 do Regimento da Assembléia Legislativa

da Região Autônoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à

Mesa da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores e a V. Exa.,

para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao

Governo Regional dos Açores.

Ponta Delgada, 13 de maio de 2021

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro

Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores

Rua Marcelino Lima, 9900-858-Horta

Te!. 292 207 640 • Fax 292 391 086 email gpps a alra.pt
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REQUERIMENTO

GOVERNO EXTINGUE O GACS MAS CRIA CENTRO DE MULTIMEIOS

A resposta do Governo Regional ao requerimento n.° 70 - "Gabinete de Apoio à
Comunicação Social" tem um conjunto de referências incorretas e falsas, bem como faz
juízos que não correspondem à verdade.

O anúncio do Deputado Paulo Estevão, enquanto supositicio porta voz do Governo, de
que o Governo extinguida o GACS-Gabinete de Apoio à Comunicação Social até ao
final do mês de fevereiro foi um anúncio falso, tendo em conta que o GACS continua em
funcionamento, passados quase três meses do referido anúncio.

Verifica-se agora que o Governo Regional tenta justificar essa falsidade com outra
falácia, quando relaciona a extinção deste serviço com a necessidade de aprovação do
Plano e Orçamento para 2021, bem como quando refere na resposta ao requerimento
n.° 70 que retirou "a vertente propagandística e de exultação do Governo Regional,
mantendo apenas as competências informativas". Ora, basta uma breve passagem pelo
portal da Internet do Governo Regional ou uma leitura das notas de imprensa produzidas
pelo GACS para facilmente se perceber que o modelo utilizado agora pelo atual Governo
é exatamente igual ao modelo utilizado nos Governos anteriores no âmbito da

informação prestada ao público sobre a atividade do Governo e dos seus membros.

Também é falso que os assessores de imprensa nos anteriores Governos sejam parte
integrante do GACS, da mesma forma que é falso que atualmente não existam
assessores de imprensa em várias Secretarias Regionais e na Presidência do Governo.

Existem, em maior número, e a auferir mensalmente mais do que os anteriores
Assessores de Imprensa.

Além destas falsidades e falácias referidas na resposta ao requerimento n.° 70, o
Governo refere que "os colaboradores que pertencem aos quadros da Secretaria-Geral
da Presidência, continuarão as suas funções no futuro Centro de Multimeios".

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o Grupo
Parlamentar do Partido Socialista Açores, através dos Deputados abaixo
assinados, solicita as seguintes informações:
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1. Em que consiste o referido Centro de Multimeios;
2. Quando começará a funcionar;

3. Onde será a sua sede;

4. Quais os meios que lhe estarão afetos;

5. Qual o valor global do funcionamento deste Centro de Multimeios;
6. Quais serão as suas funções;

7. Quem será o seu coordenador;

8. Lista com os funcionários da Administração Pública e nomeados que
Integrarão este Centro, com referência aos funcionários, vencimento,
conteúdo funcional e funções a desempenhar no Centro de Multimeios.

Os Deputados

Berto Messias

Barbara Chaves
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José Eduardo
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José Contente

Lubéllo Mendonça
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Valdemlra Gouveia


