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Exma. Senhora 
Presidente da Assembleia Legislativa da Regiao 
Aut6noma dos A~ores 

Proposta de Altera~ao 

Proposta de Decreta Legislative Regional- Estabelece o Regime Jurfdico do Programa Regional de Apoio 
a Comunica~ao Social Privada- PROMEDIA 2020 

0 Grupo Parlamentar, do CDS-PP, ao abrigo das disposi~oes estatutarias e. regimentais, apresenta para a 
especialidade as propostas de altera~ao, aditamento e elimina~ao a iniciativa legislativa referida em 
epfgrafe, como seguinte tear: 

Artigo 2.Q {£1fl~ 
( ... ) 

0 PRO MEDIA 2020 visa prosseguir os seguintes objetivos: 
a) 0 desenvolvimento digital e a moderniza~ao tecnol6gica dos meios de comunica~ao social 

privados regionais; 
b) ( ... ); 

c) ( ... ); 
d) ( ... ); 

e) ( ... ); 
f) ( ... ) 
g) Apoios especiais e extraordimirios. 

Artigo 3.Q 
( ... ) 

1. Podem candidatar-se aos apoios previstos no presente diploma: 
a) Pessoas singulares ou coletivas proprietarias ou editoras de publica~o~feri6dicas, de ambito~ 

regional ou local, de lfngua portuguesa, licenciadas nos termos da lei; ~(/ ~ ~ \9-w::s.M 
b) ( ... ); 
c) Pessoas singulares ou coletivas proprietarias ou editoras de 6rgaos de comunica~ao social digitais, 

de informa~ao regional e local, registadas na E.ntidade Reguladora para a Comunica~ao Social 

(ERC); '(,P"}...a~C;~ 
2. ( ... ). I 
3. ( ... ). 
4. ( ... ): 
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a)( ... ); 
b)( ... ); 
c) Anterior allnea d). 

5. ( ... ). 
6. Consideram-se, igualmente, candidataveis projetos de valoriza!;ao profissional apresentados, em 

nome proprio, ~or profissionais da c~munjca!;ao social, com carteira profissional de jornalista valido, 
nos casos segumtes: , j\6,}~ 
a) Prestem servi~os regulares; a pelo menos, um 6rgao de comunica~ao social de ambito regional ou 

local, sediado e a exercer atividade na Regiao e registado na ERC; 
b) Demonstrem a relevancia da a~ao de forma~ao para a sua valoriza~ao profissional e para a 

entidade ou entidades a· quem presta servi~os; 
c) Estejam em situa~ao de desemprego e inscritos numa das Agencias para a Qualifica~ao e 

Emprego da Regiao. 

7. ( ... ). t ~1. I,_ b 
8. ELIMINADO. r _ ~l.P" 

Artigo 6.Q lo(~~ 
( ... ) /'"" 

· 1. 0 montante financeiro a consignar a aplica~ao do presente diploma e inscrito anualmente no 
plano do departamento do Governo Regional com competencia em materia de comunica~ao 
social, depois da obten~ao de parecer previo da comissao de analise e acompanhamento. 

2. Ariualmente, ate ao dia 31 de janeiro, sera definido, por despacho do membro do Governo 
Regional com competencia em materia de comunica~ao social, o montante afeto a cada uma das 
tipologias de apoio previstas no artigo 2.2, depois da obten~ao de parecer previo da comissao de 
analise e acompanhamento. 

3. ( ... ). 

CAPITULO II 
( ... ) 

SEC«;AO I 
Desenvolvimento digital e moderniza~ao tecnologica 

Artiga s.Q 
( ... ) 

1. 0 apoio ao desenvolvimento digital e a moderniza~ao tecnologica dos meios de comunica~ao 
social privados regionais tem por objetivos incentivar o incremento de plataformas multimedia 
online e dotar as entidades beneficiarias dos meios e instrumentos necessaries a renova~ao do 
seu parque tecnologico. j\.lf/..rv~ 

2. Consideram-se eleglveis, no alnbito desta medida, os seguintes projetos: 

a) ( ... ); . A~~_,J.._ A_ 

b) Requalifica~ao e moderniz!l~os multimedia ja existentes; VI-- __, -
c) Anterior a linea b); ~ f · 
d) Aquisi~ao de hardware, software e outros acessorios e equipamentos tecnicos e tecnologicos 

necessaries ao exerclcio da respetiva atividade de comunica~ao social; ~-
e) Aquisi~ao de servi~os no ambito do desenvolvimento de aplica~oes qJe otifnizem as t~ A~L -"

de produ~ao, edi~ao, distribui~ao e arquivo de conteudos atraves de plataformas digitah.; ~~~~ 
f) Anterior a linea d). ·'f ;)' · · :_. · -' 

3. ( ... ). 
4. Os processes de candidatura sao acompanhados dos seguintes documentos: 
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a) Plano de investimentos; 
b) Documento comprovativo do valor a executar. ,, y 

Artigo 9.2 }'/ 
( ... ) . 

1. 0 apoio aos projetos referidos no artigo anterior consiste na comparticipa!;ao, a fundo perdido, de 
um montante correspondente a 40% do custo total executado do projeto aprovado, com um 
montante maximo de apoio de € 40.000,00 (quarenta mil euros) por projeto. 

2. A percentagem referida no numero anterior e acrescida de uma majora~ao de 10% quando as 
entidades beneficiarias contratem trabalhadores associados a categorias profissionais de 
comunica~ao social para o respetivo quadro de pessoal. 

Artigo 11.2 
( ... ) 

1. 0 apoio a difusao informativa consiste na comparticipa~ao a fundo perdido das despesas 
relativas: 
a) ( ... ); 
b) ( ... ); 
c) ( ... ); , A-~ 
d) ELIMINADO. ~ ( \.}/'"" 

2. A candidatura aos apoios previstos no numero anterior e feita com base na declara~ao da 
previsfvel despesa media mensal com: .Jlo t..J2 c.,~ 
a) Transporte interilhas em carga aerea; r 
b) Correio para assinantes na Regiao, no territ6rio continental portugues e no estrangeiro; 
c) Distribui~ao online do sinal de radio. 

3. Na candidatura de publica~oes peri6dicas aos apoios previstos no numero 1, o candidate deve 
ainda declarar: 1 / _ 

a) Numero de edi~oes por mes; A /1~(..9 v{-2::/'---~" 
b) Tiragem media por edi~ao; I -I 
c) Peso por edi~ao; 
d) Plano anual de distribui~ao. 

4. 0 apoio a difusao consiste, ainda, no pagamento de 70% ou 95% das despesas de correio relativas 
a expedi~ao postal para assinantes, respetivamente no territ6rio continental portugues ou no 
estrangeiro, das publica~oes de informa~ao geral que nao preencham, pelas suas especificidades, 
os requisites estabelecidos no regime do porte pago nacional. (e.~ L~~ 

5. ELIMINADO. 

Artigo 13.2 ~\~p4 
( ... ) 

0 apoio referido no artigo anterior concretiza-se numa comparticipa!;ao, unica e nao reembolsavel, pelo 
prazo maximo de dois anos consecutivos, correspondente a 80% dos custos necessaries a execu~ao do 
projeto apresentado, como lim!te maximo de € 10.000,00 (dez mil euros). 

Artigo 15.2 /la( /l [~ 
( ... ) 

1. 0 apoio a valoriza~ao profissional consiste na comparticipa~ao a fundo perdido de: 
a) ( ... ); 
b) 75% do valor devido por eventual taxa de inscri~ao; 
c) 100% do valor das componentes de um plano de forma~ao, desde que estejam inscritos 

funcionarios e ou colaboradores de, pelo menos, SO% das pessc;>as singulares ou coletivas 
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Grupo Parlam.entar 

CDS-PP 
AQORES 

proprietarias ou editores de publica~oes peri6dicas, de ambito regional ou local, de lingua 
portuguesa e operadores de radiodifusao sonora, nos termos definidos no artigo 3.9 .. 

2. Sao, igualmente, apoiadas as ac;oes de formac;ao promovidas na Regiao, atraves da comparticipac;ao 
a fundo perdido da deslocac;ao aerea ou maritima em territorio nacional dos formadores para a . 
Regiao, bern como em 50% dos respetivos honorarios e em 75% da estada. 

3. Anterior n.9 4. 
4. Para efeitos do disposto no presente artigo consideram-se as seguintes a~oes ou iniciativas: 

a) A~oes de forma~ao profissional; 
b) Col6quios, palestras, conferencias, simp6sios ou similares. 

5. Os candidates aos apoios previstos no presente artigo devem instruir a candidatura do seguinte 
modo: 
a) Requerimento com a identifica~ao do candidate e onde deve acrescer o 6rgao de 

comunica~ao social onde presta servi~o e respetivas fun~oes; 
b) Declara~ao do 6rgao de comunica~ao social onde presta servi~o a justificar a relevancia da 

a~ao ou iniciativa para a valoriza~ao profissional do candidate, bern como a relevancia para o 
proprio 6rgao de comunica~ao social; 

c) Declara~ao da entidade formadora ou orientadora da a~ao ou iniciativa, com indica~ao do 
seu programa, local de realiza~ao, dura~ao e eventual taxa de inscri~ao. 

6. Nos casos previstos do numero 2 do presente artigo, devem as entidades promotoras das a~oes 
de forma~ao remeter o requerimento de candidatura com a identifica~ao do formador, indica~ao 
do program a, local da sua realiza~ao e dura~ao e existencia ou nao de taxa de inscri~ao. 

Artigo 17.9 A. flf·~ Jzk · 
. ( ... ) /-

1. 0 apoio especial a produ~ao as entidades referidas nas alfneas a) e c) do n9 1 do artigo 3.9, 
consiste na comparticipa~ao mensal dos custos relatives: 
a) 25% do consumo de energia eh~trica; 
b) 25% das comunica~oes telef6nicas fixas ou m6veis, em servi~o exclusive da reda~ao, ate ao 

maximo de duas por reda~ao; 
c) 25% do alojamento em servidores de edi~oes ou paginas online; 
d) 40% dos fatores de produ~ao, designadamente papel e chapas offset, com urn limite de 

comparticipa~ao mensal de € 3.500,00 (tres mil e quinhentos euros); 
2. 0 apoio especial a produ~ao as entidades referidas na alfnea b) do n9 1 do artigo 3.9, consiste na 

comparticipa~ao mensa I dos custos relatives: 
a) 50% do consumo de energia eletrica dos emissores e retransmissores das esta~oes de 

radiodifusao; 
b) 25% das comunica~oes telef6nicas fixas ou m6veis, em servi~o exclusive da reda~ao, ate ao 

maximo de duas por reda~ao; 
c) 2S% do alojamento em servidores de edi~oes ou paginas online. 

3. As percentagens referidas nos numeros anteriores sao acrescidas de uma majora~ao de 10%, 
quando as entidades beneficiarias contratem trabalhadores associados a categorias profissionais 
de comunica~ao social. 

4. ( ... ). 
5. ( ... ). 
6. A candidatura aos apoios previstos no presente artigo e feita com base na declara~ao da 

previsfvel despesa media mensal relativa aos consumos de energia, comunica~oes telef6nicas e 
alojamento em servidores de edi~oes ou paginas online. 

c 

Artigo 18.Q 
( ... ) 

Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos A~ores 

4/8 



Grupe Parlamentar 

CDS-PP 
A~ORES 

1. 0 apoio ao desenvolvimento de iniciativas que tenham como alvo as pessoas singulares ou 
coletivas proprietarias ou editores de publica!;oes peri6dicas em lingua portuguesa e os 
operadores de radiodifusao sonora licenciados nos termos lei, bem como os profissionais do setor 
da comunica~ao social e que envolvam entidades externas a Regiao visa promover a forma!;ao 
daqueles profissionais bern como a promo~ao da Regiao no exterior. 

2. ( ... ). 
3. ( ... ). 

(Apoios especiais e extraordinarios) 
1. Pode o membro do Governo Regional com compet~ncia em materia de comunica!;ao social 

determinar a cria!;ao de um apoio especial destinado aos beneficiarios referidos nas alin'eas a) e 
b) do artigo 3.9, atraves de. uma linha de credito, visando a contrata!;ao de emprestimos, sem 
juros, e reembolsaveis a 120 meses, permitindo a concretiza!;ao de projetos de investimento. 

2. Pode o membro do Governo Regional com competencia eni materia de comunica!;ao social 
determinar a cria!;ao de um apoio extraordinario destinados aos beneficiarios previstos nas 
alineas a), b) e c) do artigo 3.9, visando a recupera!;ao de infraestruturas e meios tecnicos 
danificados por situa!;oes de intemperies. 

3. 0 apoio extraordinario previsto no numero anterior sera definido por resolu!;ao do Conselho de 

Governo. / ~ 

Artigo 19.QJll{ y.r' 
( ... ) 

0 prazo de candidatura, o requerimento de candidatura, os documentos gerais necessarios a instru!;aO 
da candidatura aos apoios previstos no presente diploma e o calendario de apresenta!;ao de 
comprovativos para efeito de pagamento decorrem nos termos a fixar par despacho do membra do 
Governo Regional com competencia em materia de comunica~ao social. 

ELIMINADO 

Artigo 20.Q j vJ Jl~ 
( ... ) ('"' 0. 

'\ ./ / 

Artigo 21.9-A ~{J.-6'h::::Ap 
(Pagamento dos apoios) 

1. 0 pagamento do montante concedido a titulo de apoio no ambito do presente diploma e 
efetuado ap6s a apresenta!;aO de comprovativo da despesa executada. 

2. A atribui!;ao dos apoios previstos nas alineas a), c) e d) do artigo V! e faseada do seguinte modo: 
a) 75% do subsidio aquando da sua aprova!;ao; 
b) 25% ap6s a conclusao do projeto e apresenta!;ao dos respetivos documentos comprovativos 

da despesa executada e do respetivo pagamento. 
3. 0 pagamento dos apoios previstos na alinea b) do artigo 2.9, no caso de transporte aereo, e pago 

diretamente a transportadora, mediante contrato a assinar entre o Governo Regional, o 
beneficiario do apoio e o prestador de servi~o. 

4. Os pagamentos referidos nos numeros anteriores serao liminarmente recusados sempre que o 
comprovativo da despesa executada ja tenha sido objeto de outros apoios, subven!;oes ou 
subsidios conferidos por outros organismos ou entidades publicas regionais com identicos 
objetiv~s ou natureza dos previstos no presente diplomy . _, 

Artigo 21.9-B ~ 
(Comprovativos de despesa) 
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• . 

~~;;;;~;~ 
~ AQORES 

1. No ambito dos apoios previstos no artigo 11.2, a despesa so se considera comprovada nos 
seguintes termos: 

a) No transporte de carga aerea interilhas, apos apresenta~ao do documento autenticado pela 
entidade transportadora, indicando o peso dos exemplares expedidos, respetivos destinos e 
custo; 

b) Na expedi~ao postal, apos apresenta~ao dos respetivos recibos das despesas de correio, com 
indica~ao do numero de edi~oes, tiragem media mensal e relatorio de distribui~ao; 

c) Na distribui~ao online do sinal de radio, apos apresenta~ao dos respetivos recibos das 
despesas. 

2. 0 pagamento do apoio previsto na a linea a) do numero anterior e processado em nome das. 
entidades que prestam o servi~o de transporte aereo e pagos diretamente aquelas, mediante 
contrato outorgado com a Regiao. 

3. 0 pagamento dos apoios previstos nas allneas b) e c) do numero 1 sao processados em nome 
das entidades beneficiarias. 

4. No ambito dos apoios previstos no artigo 11.2, a despesa so se considera comprovada apos 
apresenta~ao dos respetivos recibos do consumo de energia eletrica, comunica~oes 

telefonicas e alojamentos em servidores de edi~oes ou paginas online. 

Artigo 21.2-C 
(Majora~oes) 

1. Para efeitos de beneficiar das majora~oes previstas no numero 2 do artigo 9.2 e no numero 3 do 
artigo 17.2 do presente diploma, os candidatos devem apresentar capias dos contratos de 
trabalho entretanto celebrados. 

2. Para alem das majora~oes referidas no numero anterior, serao majoradas em 10% todas as 
candidaturas das entidades referidas na aHnea b) do numero 1 do artigo 3.2, que comprovem ter, 
pelo menos, 12 horas diarias de programa~ao de produ~ao propria. 

\ ~I -
Artigo 21.2-D ~(wL ~ 

(Obriga~oes dos beneficiarios) 
As entidades beneficiarias de qualquer dos apoios previstos no presente diploma obrigam-se a: 

a) Utilizar os apoios para os fins indicados; 
b) Fornecer todos os elementos que lhes sejam solicitados pelas entidades competentes pelo 

acompanhamento, controlo e fiscaliza~ao; 
c) Facultar a autoriza~ao e o acesso dos agentes fiscalizadores as respetivas instala~oes, 

equipamentos, documentos de presta~ao de contas e outros elementos que lhes forem 
solicitados; 

d) Cumprir com o estabelecido no numero 7 do artigo 3.2 do presente diploma; 
e) Fazer men~ao do apoio da Regiao Auto noma dos A~ores no ambito do PROMEDIA 2020. 

Artigo 22.2 ~~~ 
( ... ) ( 

1. Constituem causas de indeferimento das candidaturas ao PROMEDIA 2020: 
a) A nao regulariza~ao de obriga~oes fiscais e situa~oes contributivas perante as institui~oes de 

previdencia ou de seguran~a social, por parte do candidato; 
b) As candidaturas recebidas fora dos prazos estabelecidos no diploma regulamentar; 
c) Anterior a linea a); 
d) Anterior allnea e). 

2. Anterior n,2 3. 
3. Anterior n.2 4. 
4. Anterior n.2 5. 
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.. .. ~~;;r;~;~ 
~ AQORES 

Artigo 23.' M,r 
( ... ) 

1. As entidades beneficiarias dos apoios ao desenvolvimento digital e a moderniza~ao tecnol6gica 
podem apresentar uma candidatura, por a no civil, neste ambito. 

2. ( ... ). 
3. ( ... ). 
4. ( ... ). 

Artigo 28.Q 
( ... ) 

1. A comissao de analise e acompanhamento e constitufda pelos seguintes elementos: 

a) ( ... ); fo.Cu~ . ~ 
b) Um representinte da Associa!;ao Portuguesa de Radiodifusao; ~ 
c) Um representante da Associa!;aO Portuguesa de lmprensa; ~~..L~ 
d) Anterior a linea b); ~~ 
e) Anterior a linea c); v ~~ '"'<!:.= Le. 
f) Um representante rfe cada grupo e representa!;ao parlamentar com assento na Assembleia 

2. ( ... ). 
Legislativa da Regiao Aut6noma dos A!;ores, indicado por estes.,/lsf~ 

3. ( ... ). 
4. ( ... ). 

. 1. 

Artigo 29.Q /La.)~ 
( ... ) ( I 

Constituem competencias da comissao de analise e acompanhamento: 
a) Emitir parecer previa sabre o montante financeiro a consignar a aplica!;aO do presente 

diploma anualmente no plano do departamento do Governo Regional com competencia em 
materia de t;omunica!;ao social, bem como sabre o montante afeto a cada uma das tipologias 
de apoio; 

b) Verificar o cumprimento dos requisites de admissibilidade das candidaturas apresentadas; 
c) Avaliar, quando for caso disso, o merito dos projetos candidatados visando a 

sustentabilidade, inova!;ao empresarial ou tecnol6gico, o refor!;O da capacidade de produ!;ao 
de conteudos, a empregabilidade e o desenvolvimento digital dos 6rgaos de comunica!;ao 
social, bem como o contribute para a diversidade e pluralismo dos meios de comunica!;aO 

. social; 
d) Determinar o rateio necessaria a implementar sempre .que for registado que o valor global 

das candidaturas excede os montantes definidos no artigo 6.2, atraves da redu!;aO 
proporcional ao valor dos apoios a atribui_r; 

e) Desenvolver a!;6es de fiscaliza!;ao, determinadas pelo membra do Governo Regional com 
competencia em materia de comunica!;ao social, com o objetivo de verificar o cumprimento 
das obriga!;6es decorrentes do presente diploma; 

f) Recomendar ao membra do Governo Regional com competencia em materia de comunica!;aO 
social a instaura!;ao ou instru~ao de processes relatives as san!;6es previstas no presente 
diploma. 

'2. ( ... ) .. 

Artigo 30.2 / '~ h 
1. ( ... ). 

( ) ~· CA)}IL{/~- ~ ... ~ ~ 

2. ( ... ). 
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----------- - --- -- ---------, 

3. 0 exerclcio do direito previsto no numero anterior depende de notifica~ao escrita do membro da 
' comissao a respetiva entidade empregadora, com a antecedencia de, pelos menos, tres dias 
Lite is. 

4. ( ... ). 
5. ( ... ). 

Artigo 32.Q 
( ... ) 

1. Os beneficiaries dos apoios atribufdos no ambito do presente diploma ficam sujeitos a ac;oes de 
fiscalizac;ao, determinadas pelo membra do Governo Regional com competencia em materia de 
comunicac;ao social, e realizadas pela comissao de ammse e acompanhamento, com o objetivo de 
verificar o cumprimento das obriga~oes decorrentes do presente diploma . .M~ 

2. As entidades beneficiarias dos apoios previstos no presente diploma devem fornecer todos os 
elementos que lhes sejam solicitados, bem como autorizar e facultar o acesso da entidade 
fiscalizadora as respetivas instala~oes, equipamentos, documentos de pres?~ao de contas e 
outros elementos e informa~oes necessaries ao exerclcio da sua atividade. ~t/ ~ 

~~~~ 
Artigo 3S.Q . /} I 

( ... ) Ao31~ 
1. 0 incumprimento das obriga~oes previstas no pre;e~t"rdiploma e em diplomas/regulamentares 

ou a presta~ao de falsas declara~oes, sem prejuizo da eventual responsabilidade civil ou criminal 
a que haja Iugar, acarreta: 
a) A nulidade do despacho que determinou o apoio; 
b) A devolu~ao dos montantes percebidos, acrescidos de 25%; 
c) A impossibilidade de apresentar novas candidaturas no ambito do PRO MEDIA 2020. 

2. Anterior n. Q 3. 

Os Deputados, 

-fo~ k•-4 uz~. 
Artur Lima 

Grac;a Silveira 

~----A-SSE-MBLEIA LEGiSLATIVA --, 
DA REGIAO AUTOI\IOMA DOS AQORES I 

ARQUIVO 
I 

.-. ry 0 9 /"/1 ~)-I Er.trada t:: £ ~ Proc. n. 0 
__ ~ 

Data:_l_Lb_Qj_; _ _Q_£_ N.0 _ _j__1__(f_, 
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