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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

procedeu à apreciação, relato e emissão de parecer, na sequência do solicitado por Sua 

Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 11/XII – “Programa de Apoio Extraordinário às 

Empresas de Comunicação Social Privada”. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apresentação do presente Projeto de Decreto Legislativo Regional, emanado pelo Grupo  

Parlamentar do Partido Socialista (PS), decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos 

termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores (Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de 

março, 61/98, de 27 de agosto, e 2/2009, de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto no 

artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

O Projeto de Decreto Legislativo Regional em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Resolução 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, 

alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 

3/2009/A, de 14 de janeiro). 

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, compete à respetiva 

comissão especializada permanente apreciar e elaborar o correspondente relatório sobre a 

presente iniciativa.  

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, a matéria em apreço na presente iniciativa é da competência da 

Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

A iniciativa apresentada, conforme refere o seu artigo 1.º, tem por objeto proceder à criação 

de um Programa de Apoio Extraordinário às Empresas de Comunicação Social Privada com 

sede na Região Autónoma dos Açores e define os termos e condições de acesso ao mesmo. 

O Programa referido visa, desta forma, contribuir para a manutenção da capacidade de 

funcionamento das respetivas redações, no âmbito da necessária difusão informativa sobre 

a evolução da pandemia, bem como na divulgação de campanhas de sensibilização sobre os 

procedimentos a adotar para segurança de todos os cidadãos e promoção da saúde pública. 

O proponente, em sede de exposição de motivos refere que “no âmbito do pacote de 

medidas de apoio extraordinário criadas pelo XII Governo Regional dos Açores para fazer 

face aos impactos sociais e económicos da pandemia do vírus SARS-COV 2, foi criado 

também um apoio extraordinário para as empresas de comunicação-social privadas da 

Região. 

Tal medida extraordinária teve como principal objetivo contribuir para que os Órgãos 

de Comunicação Social Privados com sede na Região Autónoma dos Açores tivessem 

condições para, através da manutenção do nível de emprego nas respetivas redações, 

garantir a difusão de notícias, informações e campanhas de sensibilização que permitissem 

à população açoriana estar devidamente informada sobre a evolução da pandemia, bem 

como sobre os procedimentos de segurança e de preservação da saúde pública. 

Além disso, o importante serviço público prestado pela Comunicação Social, mesmo que 

privada, assume um papel crucial numa sociedade democrática, quer em contexto 

anormal de pandemia, quer em contexto de normalidade. 

Ora, se nessa fase do ano de 2020 entendemos que tal apoio seria crucial, o 

reconhecimento da importância do serviço· prestado por este sector em contexto· 

pandémico mantém grande atualidade, com a agravante de também estas empresas terem 

de lidar com os impactos negativos da pandemia e com o consequente abrandamento 

económico”. 
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PROCESSO EM ANÁLISE  

Diligências efetuadas: 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deliberou, na 

sua reunião de 9 de fevereiro de 2021, após apresentação da iniciativa por parte do proponente, 

solicitar parecer escrito a todas as Empresas privadas detentoras de Órgãos de Comunicação 

Social da Região Autónoma dos Açores, assim como a Associações de Jornalistas.  

Nesse seguimento foram solicitados pareceres escritos às seguintes entidades: Açormédia, 

Comunicação Multimédia e Edição de Publicações, S.A.; Rádio Comercial dos Açores, Lda; 

Sociedade Terceirense de Publicidade, Lda; Escrever e Editar - Edição de Publicações, Lda; 

Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel Arcanjo; O Dever; Círculo de Amigos da Ilha do Pico; IAIC 

- Cooperativa de Cultura, Informação, Animação e Intercâmbio Cultural, CRL; Cooperativa de 

Radiodifusão Rádio Cais CRL.; Cooperativa de Radiodifusão do Pico, C.R.L; Grupo de Amigos da 

Praia da Vitória; Jornal Audiência Ribeira Grande; Jornal Açores9; Narrativa Frequente 

Unipessoal, Lda; Ilha Mãe Edições, Lda; Triângulo Magazine; Açores 24  Horas; Info- Fajãs, 

Associação Agenda de Novidades; ARGERT, Educação, Reabilitação e Tecnologia, Unipessoal, 

Lda; Clube Asas do Atlântico; Rádio Lajes; Rádio Antena Nove, CRL; Grupo Horizonte; Rádio 

Atlântida; Super Onda, Unipessoal Lda; Sociedade de Radiodifusão Graciosense, Lda; Rádio Nova 

Cidade; Cooperativa de Difusão Cultural Jorgense, CRL; Rádio Clube das Lajes do Pico - A Voz da 

Montanha CRL; RWR - Ratel & Eventos, Diáspora Media GROUP, Inc.; Rádio Faial; RTN - A Rádio 

de Todos os Tempos; Azores TV by VITEC - Paulo Feliciano Audiovisual S. U. Lda; Gráfica Açoriana, 

Lda; Rádio Canal Aberto, Lda; Associação de Amigos para a Divulgação das Tradições da Ilha de 

São Jorge; Rádio Clube de Angra; Pacheco & Freitas, Lda; Associação Imprensa de Inspiração 

Cristã; Associação Portuguesa De Rádios de Inspiração Cristã (ARIC); Associação Portuguesa de 

Radiodifusão (ARP); Associação Nacional de Imprensa Regional; Confederação Portuguesa dos 

Meios de Comunicação Social e Associação Portuguesa de Imprensa (API). 

Esta Comissão rececionou, até à data, os seguintes pareceres escritos, a saber: Sociedade 

Terceirense de Publicidade, Lda; Ilha Mãe Edições Lda; IAIC - Cooperativa de Cultura, 

Informação, Animação e Intercâmbio Cultural, CRL; Gráfica Açoriana, Lda; Rádio Cais – Coop. 

Resp. Lda (Cooperativa de Radiodifusão Rádio Cais CRL) e posição conjunta subscrita por várias 

Rádios Locais dos Açores que pertencem às Empresas Privadas Rádio Antena Nove CRL; Rádio 

Cais – Coop. Resp. Lda (Cooperativa de Radiodifusão Rádio Cais CRL); Clube Asas do Atlântico; 
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Rádio Clube de Angra; Rádio Comercial dos Açores, Lda; Cooperativa de Difusão Cultural 

Jorgense CRL; Rádio Clube das Lajes do Pico – A Voz da Montanha CRL e; Cooperativa de 

Radiodifusão do Pico CRL, Associação Portuguesa de Imprensa (API); Associação Portuguesa 

de Radiodifusão (ARP); Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social; Açores 

24  Horas; Rádio Atlântida; Narrativa Frequente Unipessoal, Lda; Açormédia, Comunicação 

Multimédia e Edição de Publicações, S.A.; Associação Portuguesa De Rádios de Inspiração Cristã 

(ARIC). 

Na reunião de 9 de fevereiro, a Comissão deliberou, igualmente, ouvir presencialmente o 

membro do Governo com competência na matéria, designadamente o Senhor Subsecretário 

Regional da Presidência, cuja audição ocorreu na reunião de 12 de fevereiro de 2021. 

Da audição ao Senhor Subsecretário Regional da Presidência: 

O Subsecretário Regional da Presidência, reportando-se à iniciativa em análise, o projeto de 

Decreto Legislativo Regional apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista (GPPS) 

referiu que este se insere no âmbito de um programa de apoios extraordinários às empresas 

face à Covid  e que deriva de uma iniciativa do anterior Governo Regional de apoio 

extraordinário aos órgãos de comunicação social regionais com aplicação durante os meses de 

abril, maio e junho de 2020.  

Sublinhou, ainda, entender que esta matéria é muito importante face à continuidade dos 

constrangimentos que os órgãos de comunicação social viveram durante 2020 e que estão a 

viver outra vez, com uma maior intensidade, neste início de 2021, dizendo que o Governo 

Regional entende o contexto no qual é apresentado este projeto de Decreto Legislativo. 

Relembrou que, na apresentação do Programa de Governo, foi anunciada uma alteração ao 

regime de apoios à comunicação social, conhecido por programa PROMEDIA, por forma a dar 

maior robustez a este programa de dinamização de apoio à comunicação social, acrescentando 

que espera que esta proposta seja apresentada o mais brevemente possível. 

Assim sendo, e à semelhança do que tem sido a perspetiva deste Governo para o apoio às 

empresas nos vários setores de atividade neste início de 2021, o Governo Regional tem prevista 

a aprovação de uma resolução em Conselho de Governo para os órgãos de comunicação social 

regionais e com retroativos a janeiro de 2021 e, portanto, nesta perspetiva o entendimento do 

Governo sobre este projeto de Decreto Legislativo Regional é que acaba por ser uma duplicação 

a esta iniciativa do Governo Regional e, por isso mesmo, entende que tal não se adequa face 

precisamente a constituir uma duplicação desta matéria. 
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Do debate que se seguiu usaram da palavra os Deputados Joaquim Machado e Berto Messias 

que se encontravam a participar nos trabalhos da Comissão. 

 

O Deputado Joaquim Machado referiu que o Partido Social Democrata (PSD) regista com agrado 

o facto do Governo Regional dar continuidade àquela que tinha sido uma medida com aplicação 

aos meses de abril, maio e junho do ano passado, do anterior Governo Regional como forma de 

corresponder positivamente às necessidades acrescidas que as empresas de comunicação 

social. 

Referiu ainda que as dificuldades financeiras que as empresas de comunicação social dos Açores 

já há muitos anos vivenciam não são apenas decorrentes da pandemia, embora reconheça que 

por via dos confinamentos e das restrições trazidas pelo Covid 19 foram agravadas.  

 

O Deputado Berto Messias entende que a proposta do Partido Socialista (PS) é clara, quer nos 

princípios que defende, quer no que está na base da sua elaboração, e é clara, também na forma 

como entende ser pertinente operacionalizar este apoio. 

Continuou referindo, que aquela que foi a explanação feita pelo senhor Subsecretário que 

afirma que esta proposta nesta forma é desadequada porque o Governo tem a intenção de 

apresentar e de deliberar no Conselho do Governo uma proposta semelhante, que o PS irá 

aguardar por esta deliberação para avaliar aquilo que estará vertido nesta resolução do 

Conselho do Governo por forma a que seja possível operacionalizar o mais rapidamente possível 

uma medida de apoio extraordinário à comunicação social privada na nossa Região. 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emitiu parecer favorável, relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emitiu parecer de abstenção com reserva de posição para 

plenário. 

O Grupo Parlamentar do BE emitiu parecer de abstenção com reserva de posição para plenário.  

O Grupo Parlamentar do PPM emitiu parecer de abstenção com reserva de posição para 

plenário. 
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A Representação Parlamentar do PAN emitiu parecer favorável, relativamente à presente 

iniciativa. 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deliberou, por maioria, emitir parecer favorável, com 

os votos a favor do PS e do PAN, e com as abstenções, com reserva de posição para plenário, do 

PSD, do BE e do PPM, relativamente ao presente Projeto de Decreto Legislativo em análise. 

Santa Cruz das Flores, 18 de fevereiro de 2021. 

 

O Relator, 

 

 (José Gabriel Eduardo) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente Relatório é anexo o parecer escrito. 

 

A Presidente 

 

         

(Bárbara Torres Chaves) 

 



E/476/2021 Proc.º 105/11/XII 15/02/2021  



A Rádio Que Fala dos Açores 
»   88.50 MHz São Miguel, Santa Maria e Terceira  
»   93.00 MHz Feteiras, Candelária, Ginetes e Mosteiros 
» 106.30 MHz Ponta Delgada 
»   88.50 MHz Nordeste, Povoação e Furnas 
          Com emissão online há mais de 20 anos 

Transmissão nas plataformas iOS e Android 
MEO Rádios e Facebook 

 

 
       www.radioatlantida.net 
para ouvir em todo o mundo!      
 
 
 

Atlantirádio – Sociedade de Radiodifusão, Lda   * Rua Bento José Morais, n.º 23 -5º  Sul   9500 - 772 Ponta Delgada 
Telefone   + 351 296201910   /   NIF: 512040877 * * email: comercial@radioatlantida.net 

   
 
Exma. Dra. Bárbara Torres Chaves 
Assembleia Legislativa da R.A. Açores 
 

Ponta Delgada, 17/02/2021 
 
Assunto: Solicitação de parecer escrito - Projeto de DLR n.º 11/XII - Programa de Apoio 
Extraordinário às Empresas de Comunicação Social Privada 
 
A Rádio Atlântida, estação de radiodifusão, localizada em Ponta Delgada, na ilha de São 
Miguel, Açores, a emitir, ininterruptamente, desde 1988, via hertziana, assim como através 
da internet, para todo o mundo, desde 1997, com uma programação generalista, que 
privilegia a informação e acontecimentos da região, tem no seu quadro de pessoal um total 
de 8 trabalhadores. 
  
Sendo este um órgão de comunicação social privado e que tem como principal fonte de 
receita a emissão de publicidade, tem sentido dificuldades, fruto dos constrangimentos 
provocados pela pandemia de Covid-19 no sector empresarial. 
  
Devido à quebra de faturação sentida por parte dos nossos clientes, que viram a sua 
atividade limitada ou mesmo encerrada, muitos acabaram por rescindir contratos, não 
renová-los ou deixar de efetuar pagamentos, apresentando-nos como justificação a referida 
situação. 
A Rádio Atlântida não deixou de emitir e cumprir os seus deveres enquanto órgão de 
comunicação social e empresa, manteve a sua atividade e os seus trabalhadores. Contudo, 
já sente bastante dificuldade em fazê-lo, principalmente, no que respeita àquilo que é uma 
das nossas principais preocupações, que é a manutenção dos postos de trabalho. 
  
Também pela escassez de fundos, a manutenção regular de equipamentos deixou de ser 
feita, tendo sucedido uma série de avarias que só serão totalmente ultrapassadas quando 
uma reparação profunda for possível. 
  
Pelos motivos aqui explanados, pela continuidade da empresa, da rádio, pela garantia de 
postos de trabalho e pela importância que revela a difusão de informações e mensagens de 
relevo para o público da nossa área de atuação, consideramos ser fulcral este apoio. 
 
      A gerência 
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1

Maura Soares

Assunto: Projeto de Decreto Legislativo Regional nº11/XII(PS)

De: Tribuna Ilhas <tribunadasilhas@gmail.com>  
Enviada: 12 de fevereiro de 2021 15:42 
Para: Assuntos Parlamentares <assuntosparlamentares@alra.pt> 
Assunto: Projeto de Decreto Legislativo Regional nº11/XII(PS) 
 
Vem o Conselho de Administração da IAIC, proprietária do jornal "Tribuna das Ilhas" manifestar o seu apoio á 
medida contida no projeto de Decreto Legislativo Regional, em referência. 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
O Conselho de Administração 
 
 

Tribuna das Ilhas 
Rua Serpa Pinto, n.º28 1.ºAndar 
9900-095 Horta 
Telefone 292292145 
http://www.tribunadasilhas.pt/ 
https://www.facebook.com/tribunadasilhas 
https://twitter.com/tribunadasilhas 
http://issuu.com/tribunadasilhas 
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Correspondendo à solicitação da Comissão Especializada Permanente da Comissão de 
Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na pessoa da Senhora Presidente, vem a 
Aric – Associação de Rádios dar a conhecer o nosso Parecer sobre o Projecto de Decreto 
Legislativo Regional que respeita ao Programa de Apoio Extraordinário às Empresas de 
Comunicação Social Privada.  

 

1. Enquadramento 
 
Considerando a realidade observada nestes primeiros meses de 2021, e sem haver uma 
perspectiva de final quando à situação de pandemia vivida, considera a Aric que 
continuam a verificar-se as condições em que o Legislador se baseou para a criação da 
Resolução do Conselho de Governo nº 78/2020 de 30 de Março. Esta primeira Resolução 
que foi actualizada pela Resolução do Conselho de Governo nº 163/2020 de 9 de Junho, 
foi uma medida muito importante e que bastantes vezes foi referenciada a nível 
nacional pela Aric, como um muito valioso exemplo de visão estratégica para com a 
Comunicação Social. Recorde-se que na totalidade a referida medida conseguiu cobrir 
um horizonte temporal de três meses: Abril, Maio e posteriormente estendida ao mês 
de Junho. Assim sendo, a apresentação do Projecto de Decreto Legislativo Regional 
versando o Programa de Apoio Extraordinário às Empresas de Comunicação Social 
Privada, é por nós considerado como uma importante continuação do trabalho 
anteriormente iniciado. 
Esta medida de caracter extraordinário, tal como as suas precedentes tomadas no 
passado ano, visa conceder um apoio de emergência aos Meios de Comunicação Social 
Privada dos Açores, com vista a colmatar as dificuldades económicas na sociedade 
provocadas pela pandemia do vírus SARS-COV 2. 
Destacamos com agrado a sensibilidade do Legislador em considerar o carácter de 
importância que o sector da comunicação social presta à sociedade e à democracia, quer 
em contexto pandémico, quer em situação de normalidade.  
 
 

2. Análise do Documento 
 
Da análise do Projecto de Decreto Legislativo Regional que tiveram a amabilidade de 
nos remeter, queremos relevar a importância dessa Assembleia, caso esta proposta seja 
aprovada, assumir como sua a responsabilidade da criação de condições de apoio 
extraordinário. Note-se que o sector da Comunicação Social depara-se com a 
necessidade e o dever, de se manter activo tal a importância das funções que 



 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE RÁDIOS DE INSPIRAÇÃO CRISTÃ 
Rua Professor Henrique de Barros; Edifício Sagres, nº 4, 1º B; 2685-338 Prior Velho 

Tel: 211 933 703; e-mail: aric@aric.pt; web: www.aric.pt 
 

 

desempenha particularmente em situações de crise como aquela que vivemos 
actualmente com a pandemia do vírus SARS-COV 2.  
 
 
As dificuldades de funcionamento das entidades prestadoras de serviço de 
Comunicação Social são agora prementes e imediatas, pelo que qualquer apoio a criar 
deverá ter em vista a continuação da laboração, viabilizando-a e sendo célere na sua 
execução a fim de evitar eventuais quebras ou interrupções da actividade no sector da 
difusão de informação necessária e credível para o bem-estar das populações.  
O apoio deverá, portanto, possuir um caracter de urgência tal como referido no Artigo 
8º, onde se regista que “O Governo procede à regulamentação do presente diploma no 
prazo de 15 dias após a sua publicação”.  
 
Para além da urgência da aplicação do Diploma, a medida de apoio reflecte a 
importância que o factor humano tem na indústria da comunicação. De facto, o principal 
centro de custos das organizações de comunicação social, são os Recursos Humanos. 
Sem pessoas, não há comunicação social. A informação, a companhia e o 
entretenimento é feito através e com o contributo do factor humano. Como tal, o apoio 
deverá ser atribuído com vista à manutenção da capacidade de funcionamento das 
Rádios na globalidade do seu produto, não apenas das Redacções (de modo a assegurar 
a difusão de informação), mas também a toda a equipa que viabiliza a produção, edição 
e difusão da emissão de Rádio. As Rádios não são viáveis apenas com Informação! 
Considera esta Associação que o Artigo 3º do Projecto de Decreto Legislativo Regional 
só teria a ganhar na prossecução dos seus objectivos se considerasse elegíveis todos os 
elementos humanos da Organização que contribuem para o seu funcionamento 24 
horas. Isto é Técnicos, Realizadores, Equipa de continuidade, etc. 
 
É ainda opinião desta Associação que é adequado o articulado do Artigo 2º de forma 
que delimita o universo de entidades que de facto são elegíveis para a atribuição do 
apoio. 
 
No que respeita ao definido no Artigo 3º, somos da opinião que o apoio monetário 
deveria ir um pouco mais longe pois este valor referido em: “apoio monetário 
extraordinário correspondente a 90% da retribuição mínima mensal garantida na RAA, 
por trabalhador e por mês”, foi o definido no Regulamento da medida de apoio 
extraordinário aos Órgãos de Comunicação com sede na Região Autónoma dos Açores 
a 26 de Março e vigente até Junho de 2020, através da Resolução do Conselho de 
Governo nº 163/2020. 
 
Entretanto o ano de 2020 findou e 2021 já vigora o que significou mais de seis meses de 
dificuldades acrescidas para as Rádios, pois que os apoios cessaram em Junho de 2020 
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mas as dificuldades criadas pelo SARS-COV 2 e respectivas medidas restritivas e 
sucessivos confinamentos continuaram.  
 
Quanto ao período de aplicação da medida prevista para vigorar parece-nos de algum 
modo curta, visto que já estamos em pleno mês de Fevereiro e ainda é impossível prever 
um alívio de medidas restritivas à economia. No entanto, caso possa ser assegurado um 
prolongamento da vigência desta medida, tal como aconteceu no passado e desde que  
seja considerado necessário, não teremos nada a obstar. 
 
Um comentário final para o definido no nº 1 do Artigo 4º, onde se define que “A 
solicitação da medida de apoio prevista no presente diploma é efectuada por 
candidatura (...)”. 
Neste caso consideramos importante referir que esta candidatura não deverá ser 
limitativa nas suas condições de elegibilidade. Isto porque por vezes, as 
regulamentações definidas para acesso a estes apoios, limitam o universo de entidades 
elegíveis, colocando entraves através da satisfação de situações de conformidade e não 
dívida em relação à Autoridade Tributária e/ou Segurança Social. 
Estas exigências poderão excluir algumas entidades em maiores dificuldades - que nelas 
incorreram justamente em consequência da situação que vivemos - pondo mesmo em 
causa a sua sobrevivência, facilitando o seu encerramento e consequente despedimento 
de mão de obra.  
Considera esta Associação que, à semelhança do que aconteceu com a generalidade dos 
casos no processo nacional de Compra Antecipada de Publicidade do Estado aos Órgãos 
de Comunicação Social, possam ser dispensadas estas condicionantes prévias de 
elegibilidade.    
 
 

3. Comentários e Sugestões 
 
Uma súmula das sugestões por parte da Aric, quanto ao possível melhoramento do 
Diploma podem ser descritas nos seguintes pontos: 
 
3.1.  Pelas razões anteriormente apontadas, consideramos que o Legislador poderia ir 

mais longe na percentagem de valor de apoio. O Legislador deveria chegar aos 100% 
da retribuição mínima garantida na Região Autónoma dos Açores, por trabalhador 
e por mês; 

3.2. Igualmente pelo justificado anteriormente recomenda-se um acompanhamento 
rigoroso da situação epidemiológica, social e económica na sociedade, como forma 
a alargar, caso haja necessidade, o prazo de comparticipação nos custos para além 
do mês de Junho de 2021; 
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3.3. Considera esta Associação que todos os trabalhadores efectivos da entidade (Rádio) 
deverão ser elegíveis para efeitos de atribuição de apoio extraordinário, 
independentemente de pertencerem ao sector da informação ou não; 

3.4. De igual modo, consideramos necessário que no processo de candidatura, o facto 
de haver situações não resolvidas no que respeita ao cumprimento contributivo 
para com a Autoridade Tributária ou Segurança Social, não seja considerado factor 
eliminatório; 
 

3.5. Finalmente será do interesse de toda a sociedade que este Diploma tenha uma 
aplicação tão rápida quanto possível, visto tratar-se de uma medida extraordinária 
e de emergência para acudir a uma realidade também ela extraordinária e de 
emergência. 

 

4. Emissão de Parecer 
 
A Aric – Associação de Rádios, gostaria de dar o seu acordo na generalidade a esta 
medida, embora considere que é importante ir um pouco mais longe e adoptar as nossas 
sugestões.   

 

5. Os contactos 
 
Para qualquer outra informação não hesite em contactar-nos 

ARIC – Associação de Rádios 

Rua Professor Henrique de Barros; nº 4; Edifício Sagres; 1ºB 

2685-330 Prior Velho 

Telefone: (351)211 933 703 

e-mail: aric@aric.pt;   

Web: www.aric.pt e  https://www.facebook.com/radiosaric 
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Edite Azevedo

De: Açores24h - Jornal Diário <acores24@gmail.com>
Enviado: 17 de fevereiro de 2021 23:15
Para: Assuntos Parlamentares

Assunto: Pedido de parecer - Projeto de Decreto Legislativo Regional n.o 11/XII (PS)

Exmos. Senhores,

No seguimento daauscultação queV. Exa. está a efetuar aosÓrgãos de Comunicação Social dos Açores, seguindo a via
do reconhecendo a importância do valor público de uma comunicação social regional ativa, dinâmica e plural, vimos
pelo presente dar o nosso contributo, para a construção de um compromisso que vise o apoio à manutenção e
preservação dos títulos açorianos.

Numa altura marcada por quebras abruptas na receita da maioria das empresas, e àsquais osOCS não foram poupados,
todos osapoios são bem vindos, valorizando principalmente osque possam seratribuídos independentemente de
outros apoiosde âmbito regional previstos para o setor da comunicação social.

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.o 11/XII (PS) - "Programa deApoio Extraordinário às Empresas de
Comunicação Social Privada" especificamente, e sendo que visa "contribuir para a manutenção da capacidade de
funcionamento das respetivas redações, no âmbito da necessária difusão Informativa sobre a evolução da pandemia,
bem como na divulgação de campanhas de sensibilização sobre os procedimentos a adotar para segurança de todos os
cidadãos e promoção da saúde pública", reconhecemos asua importância no apoio aoexercício e manutenção dos
quadros de pessoal dos OCS regionais.

Atentamente

Sissa Madruga

Diretora Açores 24Horas
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Desenvolvimento Sustentável 
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ASSUNTO: Parecer sobre o Projecto de Decreto Legislativo Regional N.º 11/XII 

 

 

Excelência, 

 

Gostaríamos de começar por agradecer a decisão de contactar a Associação Portuguesa 

de Radiodifusão no âmbito desta consulta.  

 

Importa relembrar que a APR é uma Associação patronal, inscrita e reconhecida pelo 

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com perto de 170 Estações 

Emissoras de Radiodifusão associadas, públicas e privadas e com âmbitos de cobertura 

Nacional, Regional e Local, que tem como objectivos, entre outros, a criação e 

coordenação dos meios de actuação destinados a apoiar o exercício da actividade de 

radiodifusão e a representação dos interesses dos seus associados junto de entidades 

administrativas, tutelares e governativas, nacionais e internacionais, e onde se incluem 

várias rádios locais (e portanto, privadas) da Região Autónoma dos Açores. 

 

Contudo, atendendo ao facto de que a APR assume neste momento a presidência da 

Cofederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, entidade na qual está 

presente desde a sua fundação, cumpre-me informar que delegamos nesta entidade, que 

congrega representantes de todos os sectores – Imprensa, Rádio e Televisão –, e que 

também foi contactada no âmbito desta consulta, a resposta a esta matéria, visto que a 

mesma reúne um consenso bem mais alargado, na defesa daquele que é o ponto de vista 

desta Associação. 
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Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a esta matéria tão essencial para as 

rádios locais, e para toda a comunicação social de proximidade, apresento os meus 

melhores cumprimentos. 

 

 

 

       O Presidente da Direcção 

 

                José Faustino 



 

 

 

 

 

Exma. Senhora Presidente da Comissão de Assuntos 

Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável 

Dra. Bárbara Torres Chaves 

 

Assunto: Parecer sobre o projeto de decreto legislativo regional n.º 11/XII 

 

Exmos. Senhores, 

Em resposta ao pedido de parecer sobre o projeto de decreto legislativo regional n.º 11/XII, 

“Programa de Apoio Extraordinário às Empresas de Comunicação Social Privada”. A Associação 

Portuguesa de Imprensa quer em primeiro lugar congratular a iniciativa do Grupo Parlamentar 

do Partido Socialista. É com muito agrado também que respondemos à solicitação da Comissão 

e Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Quanto ao teor do decreto, parece-nos uma medida que vai ao encontro das necessidades das 

empresas privadas de comunicação social que atravessam uma crise sem precedentes. As 

condições de acesso na nossa opinião também são adequadas tendo em conta o apoio que nos 

estamos a referir. 

Em resumo, estamos completamente de acordo com a implementação desta medida. 

Aproveito esta oportunidade para lembrar que as instituições Europeias emitiram no último 

trimestre de 2020 comunicações chamando a atenção dos EMs que a mais adequada forma de 

desenvolver modelos de apoio aos media, com grande enfase para os jornais regionais e locais, 

é a compra de publicidade institucional do Estado desde que através de procedimentos 

transparentes, isentos e imparciais. 

A Lei Portuguesa já prevê esses requisitos pelo que me permito sublinhar esta possibilidade 

lembrando também que a recente aquisição de publicidade institucional do Estado que 

englobou uma vintena de publicações periódicas da RAAçores, foi, no que concerne a imprensa 

regional e local, organizada pela Associação Portuguesa de Imprensa (em conjunto com a 
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Associação de Imprensa de Inspiração Cristã) pelo que estaremos sempre disponíveis para 

apoiar qualquer iniciativa semelhante que em razão das iniciativas das instituições europeias 

venha as ser decidido implementar também na RAAçores. 

 

Ao dispor. 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

João Palmeiro 

          (Presidente da Direcção) 

Lisboa, 18 de fevereiro de 2021 



 

                                          

  
     Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

Exma. Senhora Presidente da Comissão de Assuntos 
Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 
Dr.ª Bárbara Torres Chaves 

 
 
Lisboa, 17 fevereiro 2021 
 
 
Assunto: Parecer escrito sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional N.º 11/XII 
 
 
Excelência, 

 

Gostaríamos de começar por agradecer a inclusão da Confederação Portuguesa dos Meios de 

Comunicação Social na consulta promovida pela Comissão que Vossa Excelência preside.  

 

A CPMCS – Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, fundada em 13 de 

Outubro de 1994, tem como um dos seus principais objetivos fortalecer e dinamizar o sector 

dos Media, defendendo e promovendo os interesses desta Indústria junto das entidades e 

instâncias, nacionais e estrangeiras, que podem influenciar a sua atividade e desenvolvimento, 

congregando nomeadamente no seu seio representantes dos sectores de Imprensa, através da 

AID – Associação da Imprensa Diária, de Rádio, através da APR – Associação Portuguesa de 

Radiodifusão, e de Televisão, através da RTP – Rádio e Televisão de Portugal, S.A.. 

 

Relativamente ao Projeto de Decreto Legislativo Regional alvo de consulta, começamos por 

destacar a importância da adoção deste tipo de medidas numa altura em que os órgãos de 

comunicação social, em particular os de proximidade, como as rádios locais e a imprensa 

regional, se continuam a confrontar, diariamente, com grandes dificuldades para manter vivos 

os seus projetos de comunicação. 

 

Aliás a Confederação e um dos nossos associados – a APR – apresentaram junto do Governo da 

República propostas para a criação de medidas específicas de apoio ao sector da comunicação 
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social, medidas essas que aproveitamos para remeter em anexo, e que não mereceram até 

agora nenhuma resposta da tutela, mas que continuamos a entender como essenciais para 

ajudar a comunicação social privada, nomeadamente os órgãos de comunicação social de 

pequena dimensão, a ultrapassar a situação em que se encontram há quase um ano. 

 

Importa relembrar que a publicidade é a única fonte de rendimento da atividade dos órgãos de 

comunicação social de proximidade, sendo que desde março passado estes se debatem com 

dificuldades financeiras gravíssimas e com perdas publicitárias bastante significativas (vide 

Relatório de Avaliação do impacto da pandemia de Covid-19 sobre o setor da comunicação 

social em Portugal publicado pela ERC em junho de 2020), sendo que as perspetivas não são 

animadoras, principalmente quando os clientes “naturais” dos órgãos de comunicação social 

de proximidade – os denominados clientes locais (cabeleireiros, barbearias, cafés, 

restaurantes, bares e outro comércio local de bens não essenciais, também eles prestadores 

de serviços de proximidade) –, são aqueles que estão limitados ou até mesmo impedidos de 

exercer a sua atividade. 

 

Assim, e considerando a CPMCS que esta é uma medida essencial e que traduz o 

reconhecimento da importância que a comunicação social privada tem para a Região 

Autónoma dos Açores, não queremos, contudo, deixar de apontar a necessidade destas 

medidas poderem ser mais abrangentes na sua aplicação. 

 

Seria assim da maior justiça que os apoios a conceder pudessem ser aplicados a todos os 

funcionários dos órgãos de comunicação social privados, ou pelo menos a todos aqueles que 

estão envolvidos na produção e divulgação de conteúdos em antena, no caso das rádios, e na 

elaboração e paginação de uma edição, bem como composição de publicidade e trabalho 

administrativo, no caso da imprensa escrita, visto que todos estes profissionais são essenciais 

para manter em funcionamento os vários órgãos de comunicação social. 

 

Olhando ao pormenor a especificidade da rádio, por exemplo, percebemos que um grande 

número dos seus profissionais não se encontra diretamente ligada à produção e difusão de 

https://www.flipsnack.com/ERCpt/avalia-o-do-impacto-da-pandemia-covid-19-no-setor-dos-media/full-view.html
https://www.flipsnack.com/ERCpt/avalia-o-do-impacto-da-pandemia-covid-19-no-setor-dos-media/full-view.html


 

                                          

conteúdos informativos, contudo todos eles são essenciais para garantir o funcionamento 

diário de uma estação de rádio (animadores, locutores, técnicos de som, sonoplastas, entre 

outras categorias profissionais específicas desta atividade). 

 

O mesmo se passa ao nível da imprensa escrita, sendo que os fotógrafos, os funcionários 

administrativos e os paginadores, são apenas alguns exemplos dos profissionais que 

contribuem para o produto final de cada uma das edições impressas que chegam à mão dos 

leitores. 

 

Tendo em conta o que acima foi dito, pensamos que é da mais elementar justiça pedir que 

possa ser ponderada a possibilidade de alargamento do apoio que se pretende criar a todos os 

profissionais dos vários órgãos de comunicação social de proximidade, garantindo desta forma 

que os órgãos de comunicação social privados continuam a desempenhar um papel 

fundamental no desenvolvimento de uma sociedade livre e democrática, as suas funções de 

informação, divulgação, entretenimento e companhia. 

 

Esperando que esta proposta possa ser merecedora da melhor atenção por parte de Vossa 

Excelência, e da comissão a que mui dignamente preside, fazemos votos para que a atual 

situação possa ser ultrapassada sem a perda de nenhum órgão de comunicação social. 

 

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a esta matéria tão essencial para a 

comunicação social privada de proximidade, apresento os meus melhores cumprimentos. 

 

 

       O Presidente da Direção 

 

                José Faustino 

 



 

                                          

Proposta de Medidas de Apoio Extraordinário 

aos Órgãos de Comunicação Social 

 

Considerando que é hoje reconhecida a profunda crise em que se encontra a generalidade da 

comunicação social, com particular incidência na radiodifusão e imprensa de proximidade. 

 

Considerando que esta situação tenderá a agravar-se bastante mais no actual contexto da 

pandemia da COVID-19, podendo mesmo levar ao encerramento de vários órgãos de 

comunicação social, situação particularmente indesejável, dado que é fundamental garantir o 

acesso à informação para todos os cidadãos. 

 

Considerando, ainda, a importância de uma comunicação social livre e independente numa 

sociedade democrática e o serviço de interesse público que presta, particularmente relevante 

na atual crise. 

 

A atual conjuntura justifica também medidas complementares para o sector da comunicação 

social, tal como o Ministério da Cultura já fez através do Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de 

março, que estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença 

COVID-19 no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados. 

 

Urge manter em funcionamento e com vitalidade económica os vários órgãos de comunicação 

social e garantir a manutenção dos respetivos postos de trabalho, mesmo os de trabalhadores 

independentes, criando um sistema de atribuição de apoios imediatos com carácter 

extraordinário, temporário e transitório, sem prejuízo de beneficiarem de outros apoios 

entretanto criados ou que venham a ser implementados pelo Governo. 

 

Considerandos: 

 

1. As medidas propostas aplicam-se a: 

a) Pessoas singulares ou colectivas proprietárias ou editoras de publicações periódicas, 

registadas na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e classificadas como 

portuguesas, nos termos da legislação em vigor e da Constituição que se publiquem 

ininterruptamente há mais de três anos; 

b) Operadores de radiodifusão, rádio e televisão, devidamente licenciados nos termos da 

lei que emitam linearmente serviços de programação própria, ininterruptamente há mais 

de três anos. 



 

                                          

2. Para aceder às medidas propostas, os candidatos devem, comprovadamente, ter as 

situações contributiva e tributária regularizadas perante a Segurança Social e a 

Autoridade Tributária e Aduaneira. 

3. Os apoios propostos terão a duração de seis meses, com início no próximo mês de 

abril, podendo vir a ser prolongados se as circunstâncias o justificarem. 

4. Os apoios propostos não são tributáveis em sede de IRC. 

5. Os apoios propostos são cumuláveis com outros apoios. 

6. De acordo com a atual legislação, as empresas em lay-off ficam isentas de pagar a taxa 

social única e mantém-se o incentivo extraordinário para a retoma de atividade, que 

consiste num salário mínimo nacional por cada posto de trabalho, atribuído à entidade 

empregadora após a reabertura da atividade, assim como têm também direito à 

isenção de contribuições sociais os trabalhadores independentes que sejam entidades 

empregadoras beneficiárias das medidas e respetivos cônjuges, mas dada a atividade 

desenvolvida na área da comunicação social, nomeadamente no âmbito jornalístico, 

estas regras não são normalmente aplicáveis, pelo que urge adotar outras 

complementares e adaptadas a realidade do sector. 

 

Proposta: 

 

1. A exemplo da Espanha e da França, onde as empresas mais pequenas que enfrentam 

dificuldades não terão de pagar contribuições sociais durante a crise, ou têm 

descontos significativos, prever um regime de isenções da TSU e apoios salariais: 

1.1. Apoios a conceder a entidades com 1 a 10 trabalhadores, ao seu serviço, há 

mais de um ano: 

a) Isenção de pagamento da totalidade da TSU; 

b) Apoio de 50% do salário ilíquido de cada trabalhador, no valor máximo de 600 €. 

1.2.   Apoios a conceder a entidades com 11 a 50 trabalhadores, ao seu serviço, há 

mais de um ano: 

a) Isenção de pagamento de 60% da TSU; 

b) Apoio de 30% do salário ilíquido de cada trabalhador, no valor máximo de 360 €. 

1.3.   Apoios a conceder a entidades com 51 a 250 trabalhadores, ao seu serviço, há 

mais de um ano: 

-  Isenção de pagamento de 40% da TSU. 

1.4 Apoios a conceder a entidades com mais de 251 trabalhadores, ao seu serviço, 

há mais de um ano: 

-  Isenção de pagamento de 20% da TSU. 

 



 

                                          

2. Isenção de pagamento das taxas de regulação (ERC e ANACOM), durante o ano 

2020. 

3. Apoio de 50% dos gastos mensais com energia elétrica e com 

telecomunicações, pelo menos para as empresas com menos de 250 

trabalhadores (PME’s). 

4. A exemplo dos apoios previstos na Dinamarca, as pequenas empresas cuja 

faturação tenha caído mais de 30% podem receber do Estado até 75% da 

faturação perdida. 

5. A exemplo do caso francês, o Governo garante que vai acelerar os pagamentos 

pendentes do Estado às empresas. 

6. A exemplo dos apoios previstos no Reino Unido, desenvolver linhas de crédito 

para empresas que tenham de fechar portas, com garantia do Estado, sem 

cobrança de juros durante 12 meses, ou mesmo como na Alemanha, poderem 

receber empréstimos diretos do Governo, variáveis de acordo com a sua 

dimensão, assim como disponibilizar crédito ilimitado às empresas, que no caso 

português poderia ser gerido pela CGD, para que este possa emprestar aos 

bancos, e estes às empresas.  

7. Os trabalhadores independentes da comunicação social, tal como acontece nos 

Países Baixos e outros Países, poderem receber apoios, em função da sua 

quebra comprovada de rendimentos. 

8. Os apoios propostos serão requeridos, sempre que possível, no Continente, às 

respetivas CCDR e nas Regiões Autónomas aos Governos Regionais, fazendo estes o 

reencaminhamento de todo o processo para as entidades competentes, bem como o 

acompanhamento posterior e fiscalização, aproveitando-se os mecanismos existentes 

para o regime de incentivos do Estado à comunicação social. 

9. Atendendo à urgência da situação, todo o processo deve ser aligeirado e simplificado, 

fazendo-se as provas documentais, não essenciais, à posteriori. 

 

Lisboa, 27 de março de 2020 

 

CPMCS – Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social 

 

Proposta subscrita por todos os associados da CPMCS, nomeadamente AID – Associação de 

Imprensa Diária, APR – Associação Portuguesa de Radiodifusão e RTP – Rádio e Televisão de 

Portugal, S.A. 

 

 



 

Memorando sobre medidas de apoio extraordinário às Rádios 

Outubro de 2020 

 

A actual crise tem características próprias e efeitos muito diferentes da 
anterior. Inicialmente, a pandemia obrigou a uma paragem quase total da 
economia. 

Porém, as rádios não pararam, nem podiam parar, apesar de todas as 
contingências, foram obrigadas ainda a um maior dinamismo informativo 
e de acção junto das populações, por ser essa a sua vocação e a sua 
obrigação de serviço público. 

As despesas mantiveram-se ou agravaram-se e, contrariamente, as 
receitas publicitárias diminuíram, originando grandes dificuldades de 
funcionamento que se têm agravado substancialmente com a evolução da 
crise económica. 

Em boa verdade, o sector ainda não tinha recuperado da crise da década 
anterior. Antes da pandemia, as rádios já se encontravam em sérias 
dificuldades, ou não fossem o tradicional parente pobre da comunicação 
social (CS). 

As dificuldades da CS eram do conhecimento geral, a começar pelo 
próprio Presidente da República que disso deu nota em diversas ocasiões. 

Verificou-se o confinamento, depois o desconfinamento e a crise 
económica evoluiu e continua a evoluir progressivamente, levando-nos a 
crer que poderá subsistir muito para lá da própria pandemia. 

Até agora, o Governo apenas apresentou uma medida de apoio 
extraordinário à CS, a compra antecipada de publicidade do Estado, no 
valor de 12,19 M€ mas que, infelizmente, até ao momento ainda não 
surtiu qualquer efeito prático. Apesar de tudo, não pode deixar de  
saudar-se a medida. 

É importante realçar-se o papel desempenhado pelas rádios, 
especialmente as locais, na coesão social e territorial. 

Nestas circunstâncias, urge criar medidas específicas de apoio 
extraordinário às rádios, sem prejuízo de outras que venham a ser 
tomadas de efeito mais prolongado, nomeadamente, a revisão de diversa 
legislação e regulamentação proposta no Caderno Reivindicativo do Sector 
da Rádio. 



 

Medidas de apoio extraordinário: 

1 – Emissão de tempos de antena, pelas rádios locais, nas próximas 
eleições presidenciais, em condições idênticas às últimas eleições 
autárquicas, mas com a distribuição feita pelas CCDR, no continente e 
pelos Governos Regionais, nas Regiões Autónomas; 

2 – Isenção do pagamento de taxas de regulação da ERC e ANACOM, nos 
anos de 2020, 2021 e 2022; 

3 – Isenção do pagamento da TSU em 2021 e uma redução de 50% em 
2022; 

4 – Isenção do pagamento de IRC e respectivos pagamentos por conta, 
nos anos de 2020, 2021 e 2022; 

5 – Isenção, para as rádios locais, de pagamento de direitos conexos até 
ao final do ano de 2023, dando tempo para alteração legislativa que se 
impõe e negociação pacífica desses direitos com a mediação do Estado; 

6 – Manutenção das actuais quotas de música portuguesa, pelo menos, 
até ao final do ano de 2023; 

7 – Apoio indirecto, às rádios locais, de 50% nos custos de energia 
eléctrica e de telecomunicações; 

8 – Apoio indirecto, às rádios locais, muito significativo, para assinatura do 
serviço da agência LUSA; 

9 – Cursos de formação profissional de técnicos de vendas e apoio à 
contratação; 

10 – Apoio directo, às rádios locais, à produção de conteúdos informativos 
e culturais; 

11 – Apoio directo, às rádios locais, ao desenvolvimento digital, 
nomeadamente, às associações de rádios para a criação e funcionamento 
de plataformas digitais colectivas; 

12 – Compra de publicidade do Estado, à semelhança da medida já 
tomada, com apoio à planificação e distribuição através das associações 
representativas do sector. 

 

Lisboa, 1 de Outubro de 2020 
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Fátima Santos

De: • Pedro Ferreira <pmborbaferreira@gmail.com>
Enviado: 16 de fevereiro de 2021 12:05

Para: Liséte Vargas; Assuntos Parlamentares
Assunto: Emissão,de parecer relativa ao PDLR n.° 1l/XI! - Grupo de rádios locais
Anexos: Oficio parecer ALRAA - PDLR apoio extraordinário OCS FEV 21.pdf

Exma. Senhora

Presidente da Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

Deputada Bárbara Chaves

Venho, por este meio, na qualidade de representante autorizado das rádios locais açofianas subscritoras do
presente documento, remeter a V.^ Ex.^ o nosso parecer conjunto relativo à solicitação emanada através do
ofício n.5 459/2021, de 9 de fevereiro.

Tal documento, como poderá verificar, é subscrito por metade das rádios locais dos Açores com licença de
emissão atribuída pelas autoridades competentes, a saber;

Rádio Antena 9 - Ilha do Faial;
Rádio Cais - Ilha do Pico;
Rádio Clube Asas do Atlântico - Ilha de Santa Maria;
Rádio Clube de Angra - Ilha Terceira;
Rádio Comercial dos Açores/TSF - Ilha de São Miguel;
Rádio Lumena - Ilha de São Jorge;
Rádio Montanha - Ilha do Pico;
Rádio Pico - Ilha do Pico.

Agradecendo a atenção dispensada, manifestamos a nossa total disponibilidade para prestar todos os
esclarecimentos que entendeis necessários e/ou úteis.

Em nome de todas as rádios subscritoras,

Subscrevemo-nos com os melhores Cumprimentos.

Pedro Ferreira

Presidente Direção Rádio Clube de Angra
96 23 58 905

direccao @ rca n era. ot

pmborbaferreira(5)gmail.com

Em qua., 10 de fev. de 2021 às 10:15, Lisete Vargas <lvargas(5)alra.pt> escreveu:

À

Rádio Clube de Angra
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Exma. Senhora Presidente

Comissão Especializada Permanente
Assuntos Parlamentares, Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável

Deputada Bárbara Chaves

ASSUNTO: Emissão de parecer relativa ao PDLR n.s 11/Xil

Vêm, por este meio, as rádios locais açorianas subscritoras do presente documento,
emitir o seu parecer conjunto relativo à solicitação emanada por VJ ExJ através do
ofício n.5 459/2021, de 9 de fevereiro.

Deliberou a Comissão presidida por V.^ Ex.^ solicitar parecer aos órgãos de
comunicação social privados e locais, sobre a proposta de diploma que visa criar o
Programa de Apoio Extraordinário às Empresas de Comunicação Social Privadas, com
sede na Região Autônoma dos Açores, pelo que as rádios locais subscritoras entendem
considerar o seguinte:

1 - Nem todas as entidades detentoras de títulos de comunicação social legalmente
atribuídos, na Região, mormente as rádios locais, são empresas, existindo no contexto
insular rádios que são geridas por associações ou cooperativas, pelo que, desde logo,
somos de opinião que o Programa dever-se-ia designar por Programa de Apoio

Extraordinário aos Órgãos de Comunicação Social Privados da Região Autônoma dos
Açores (PAEOCS):

2 - Considerando as significativas reduções de receitas provenientes da principal fonte
de rendimento das rádios locais - a publicidade comerciai - que se têm vindo a
registar, de forma transversal a todas as ilhas, desde o final do verão do ano transato,
com todas as implicações daí advenientes para efeitos de cumprimento dos avultados
encargos fiscais e sociais (associados aos postos de trabalho) e de exploração
(associados a todas as taxas e licenças que nos são impostas por lei, bem como custos
energéticos e outros de ordem corrente), somos de opinião que o PAEOCS. mais do
que conceder um apoio financeiro pecuniário, deveria também promover a

suspensão/isenção temporária dos pagamentos dos encargos devidos à Segurança
Social, pelo menos, até ao final do ano em curso, salvaguardando as prestações

sociais dos respetivos funcionários;

3 - Sem prescindir quanto à apresentação, oportuna, a todas as Senhoras e Senhores
Deputados e ao Governo Regional, de um documento específico, ejaborado peias
rádios aqui subscritoras, contendo a nossa visão quanto à criação de um novo regime
iegal de apoio aos órgãos de comunicação social privados da Região, somos forçados a
informar que, apesar de bem-vindo, o apoio preconizado pelo presente Projeto de
Decreto Legislativo Regional não é. nem será, no curto prazo, suficiente para impedir



situações de estrangulartiento total no papel que as rádios locais têm desempenhado
em todo o processo de formação de públicos, informação e sensibilização concreta dos
efeitos da pandemia e medidas conducentes à prevenção da sua propagação;

4- Numa análise mais minuciosa ao articulado ora proposto e submetido à emissão do
nosso parecer, somos do entendimento que o Projeto de Decreto Legislativo Regionai
seria muito mais profícuo no cumprimento dos seus reais obietivos. se. na
especialidade, fossem introduzidas as alterações que aaui se submetem à VJ
superior consideração:

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO

Artigo 1.9
1. O Presente diploma procede à criação de um Programa de Apoio

Extraordinário aos Órgãos de Comunicação Social Privados, com sede na
Região Autônoma dos Açores, doravante abreviadamente designado por
PAEOCS, e define os termos e condições de acesso ao mesmo.

2. O PAEOCS visa contribuir para a manutenção da capacidade de
funcionamento dos respetivos órgãos de comunicação social, através da
manutenção dos seus postos de trabalho, assegurando a necessária difusão
informativa e divulgação de mensagens de sensibilização e prevenção sobre a
evolução e contenção da pandemia, salvaguardando a segurança de todos os
cidadãos e a promoção da saúde pública, independentemente das campanhas
de publicidade institucional que venham a ser realizadas.

NOTA:

Mais do que assegurar a manutenção do emprego de jornalistas ou similares importa,
neste momento, e em nossa ótica, assegurar a sobrevivência dos órgãos de
comunicação social privados, mormente das rádios locais açorianas.

Artigo 2.9
O presente diploma apiica-se aos órgãos de comunicação social privada com sede na
Região Autônoma dos Açores, que, cumulativamente cumpram os seguintes
requisitos:

a) Publiquem matérias informativas de âmbito regional e/ou locai;
b) Tenham, pelo menos, um ano de registo na Entidade Reguladora para a

Comunicação Social;
c) Mantenham ininterrupta, desde a data de registo referida na alínea anterior,

a sua emissão, à data da apresentação da candidatura;
d) Tenham regularizada a situação contributiva e tributária ou estejam a cumprir

integralmente com plano de pagamento aprovado;
e) Tenham quadro de pessoal efetivo comprovado através do Relatório Único ou

comprovativos de pagamento das prestações sociais.

C-
=1 •=



NOTA:

Mais do que dar tudo a todos, importa salvaguardar os postos de trabalho efetivos.
Infelizmente existem órgãos de comunicação social, mormente os digitais, que não
têm quadro de pessoal e que não são sujeitos aos custos fixos inerentes à
manutenção em funcionamento de uma rádio a emitir em freqüência modelada, que
sem custos comparáveis, fazem concorrência aos meios ditos tradicionais, e que estão
a beneficiar, comparativamente mais dos apoios públicos disponibilizados.

Artigo 3.3
1. (...)
2. Para efeitos do número anterior consideram-se eiegíveis à atribuição de apoio

extraordinário todos os trabalhadores com contrato de trabalho, há pelo
menos três meses.

NOTA:

Justificação é a mesma utilizada nas duas notas anteriores.

(...)

(...)

Artigo 4.2

Artigo 5.2

Artigo 6.2
1. (...).
2. (...).
3. Excluem-se das penalizações previstas as situações em que,

comprovadamente, a redução do número de trabalhadores não seja por
causa imputável à entidade candidatada.

NOTA:

Se um qualquer funcionário, que tenha sido apoiado ao abrigo do presente regime
apresentar a sua demissão, a entidade detentora do título de comunicação social não
pode ser prejudicada por causa imputada diretamente ao mesmo.

Artigo 7.2

(...)

Artigo 8.2

(...)

Artigo 9.2

(...)



5 - Esperando ter contribuído dentro das expetativas de V.s Ex.s, ficamos ao dispor
para todos e quaisquer esclarecimentos adicionais que sejam entendidos como úteis
e/ou necessários, reforçando o apelo para que, rapidamente, possa ser,
definitivamente, criado, no quadro legal regional, um regime Jurídico de apoio à
comunicação social privada e local digno de tal designação.

Com os melhores Cumprimentos, subscrevemo-nos

Região Autônoma dos Açores, 15 de fevereiro de 2021

Pelas Direções das Rádios:

Antena 9
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Maura Soares

Assunto:  Parecer

De: José Lourenço <jlourenco@diarioinsular.pt>  
Enviada: 10 de fevereiro de 2021 13:23 
Para: Assuntos Parlamentares <assuntosparlamentares@alra.pt> 
Cc: Lisete Vargas <lvargas@alra.pt> 
Assunto: Parecer 
 

Exmo Senhor  

Presidente da Comissão Especializada Permanente da Comissão de Assuntos 

Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

HORTA 

 

Assunto: Parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 11/XII 

 

Em  resposta  ao  solicitado pelo V. Ofício  Saída nº 459/2021,  somos de parecer que a  iniciativa  legislativa  vem ao

encontro  das  dificuldades  com  que  se  debatem  a  generalidade  dos  órgãos  de  comunicação  social  açorianos,  ao

preconizar medidas que se  justificam amplamente na fase de pandemia por SARS‐CoV2 que atravessamos, com o 

sector da comunicação social a continuar a ser fortemente afetado.  

As razões que presidiram à concessão de um apoio extraordinário, a fundo perdido, na fase inicial da pandemia, pelo

XII  Governo  Regional,  mantêm‐se,  um  ano  depois,  em  que  a  economia  regional  continua  a  arrefecer  de  forma

evidente.  

Os jornais vivem das assinaturas e da publicidade que incluem nas suas edições. Quando a economia entra em crise,

os orçamentos familiares cortam nas despesas e as assinaturas dos jornais são afetadas. O mesmo acontece com a

publicidade comercial num contexto geral de abrandamento das vendas.  

Por  outro  lado,  os  jornais  cumprem,  sobretudo  em  situações  críticas,  um  papel  de  serviço  público,  difundindo 

informações,  proporcionando  espaço  público  para  o  debate  e  a  divulgação  de  opiniões  e  para  as  mais  variadas

campanhas, sem abdicar de fazer o escrutínio exigido por uma sociedade democrática.  

Neste contexto, manter as redações com um número mínimo de profissionais, com os serviços técnicos de edição e 

pré‐paginação, oficiais impressores e de acabamento, bem como equipas de distribuição, é um objetivo que temos

conseguido sem horizonte pré‐definido, mas para o qual pode ser determinante, neste contexto de crise económica 

provocada pela pandemia, o apoio extraordinário como aquele que esta proposta de Decreto Legislativo preconiza. 

 

Angra do Heroísmo, 10 de Fevereiro de 2021 

A Administração do “Diário Insular” 

José Lourenço 
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