
 

 

 

 

 

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 


