
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
RECTA° AUTONOMA DOS ACOFtES

Gabinete da Presidincia

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.° 10/2009

PROMEDIA II- SEGUNDO PROGRAMA REGIONAL DE AP010 A COMUNICACAO

SOCIAL PRIVADA PARA 0 QUADRIENIO 2009-2012

A realidade comunicacional mundial, nacional e regional 6, hoje, cada vez mais

marcada pela premëncia do tempo e pela necessidade de comunicar, mas

tamb6m interagir, de forma cada vez mais directa, e fazendo uso das mais

avancadas plataformas tecnolOgicas, corn o destinatario final da noticia. Nesse

context° a modernizacao tecnolOgica e a valorizacao dos profissionais sao pilares

essenciais de afirmacao e desenvolvimento de qualquer meio de comunic,agao

social.

Ao nivel regional, o aparecimento de novos titulos na imprensa regional e local

acoriana e a proliferacao de novas estaches de radio, na sequancia do concurso

para atribuicao de frequ6ncias que se encontravam disponiveis em alguns

concelhos, marcou a realidade da comunicacao social acoriana nos Liltimos anos.

Tendo em conta que grande parte desses Orgaos de Comunicacao Social sao

6rgaos de difusao local de informacao, a sua gestao diaria 6 marcada por algumas

dificuldades econOmicas decorrentes dos mercados limitados onde se integram e

da correspondente e diminuta massa critica.

A Comunicacao Social 6, numa Regiao insular e marcada pela descontinuidade

geografica como a nossa, urn instrumento fundamental de fomento da coesao

territorial e identitaria, ao mesmo tempo que pode auxiliar de forma decisiva o
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processo da afirmacao e divulgacao da Regiao no contexto nacional e

internacional.

Impulsionar a expansao dos meios de comunicacao social nas chamadas ilhas de

coesao e promover iniciativas especificas de interesse regional relevante no que

diz respeito a Regiao e as suas comunidades constituem hoje importantes

elementos catalizadores desse mesmo processo de consolidacao auton6mica.

Assim, tendo em conta a caducidade do Decreto Legislativo Regional n.°

22/2006/A, de 9 de Junho, e considerando a persistancia das carancias j6 entao

existentes por parte da Comunicacao Social Privada da Regiao Aut6noma dos

Acores, designadamente no que respeita a modernizacao tecnolOgica, a difusao

informativa e qualificacao profissional dos agentes de comunicacao social, sentiu-

se a necessidade de criar um II Programa Regional de Apoio a Comunicacao

Social Privada.

Por outro lado, a experiancia com a execucao do anterior enquadramento

legislativo e a evolucao permanente das realidades econOmicas, sociais, laborais

e tecnolOgicas, aconselham 6 adopcao de alteracees e ajustannentos aos

mecanismos de apoio pOblico aos Orgaos de comunicacao social privada e

procura de agilizacao procedimental.

Assim, a Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, nos termos da

alinea a) do n.° 1 do artigo 227.°, conjugada corn o n.° 4 do artigo 112.°, da

Constituicao da Reptiblica Portuguesa e do artigo 37.°, conjugado corn o n.° 1 ea

alinea g) do n.° 2 do artigo 63.° do Estatuto Politico-Administrativo da Regiao

AutOnoma dos Acores, decreta o seguinte:
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CAPiTULO I

Disposig8es gerais

Artigo 1.0

Objecto

0 presente diploma estabelece o II Programa Regional de Apoio a Comunicacao

Social Privada, adiante designado par PROMEDIA II.

Artigo 2.°

Objectivos

Constituem objectivos do PROMEDIA II:

a) Modernizacao tecnolegica dos meios de comunicagao social regionais;

b) Apoio a difusao informative;

c) Qualificacao-profissional dos-agentes	 de comunicagao social;

d) Promocao de iniciativas de interesse regional relevante.

Artigo 3.°

Ambito

Podem candidatar-se aos apoios previstos no presente diploma:

a) As pessoas singulares ou colectivas que sejam proprietaries ou editoras de

publicagees periedicas em lingua portuguesa;
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b) Os operadores de radiodifusao sonora licenciados nos termos da lei a

operarem como radios regionais ou locals;

c) As entidades que promovam iniciativas de interesse regional relevante;

d) Os profissionais de comunicacao social para efeitos do objectivo a que se

refere a Orme c) do artigo 2°

Artigo 49

Requisitos

1. As entidades referidas na alinea a) do adigo anterior devem preencher,

cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Estar sediadas e a exercerem actividade na Regiao;

b) Ter ambito regional ou local;

c) Ter periodicidade pelo menos mensal nos seis meses anteriores

data de apresentacao da candidatura;

d) 0 ergao de comunicacao social de que sao proprieterios ou editores

ter, pelo menos, urn ano de registo e de edicao ininterrupta A data de

apresentacao de candidatura;

e) Ter, nos seis meses anteriores A data de apresentacao da

candidatura, uma tiragem media minima por edicao de 500

exemplares;

f) Ter, comprovadamente, nos casos das publicac6es com tiragens

superiores a 1000 exemplares e no periodo dos 12 meses anteriores

a data da candidatura, uma ocupacao efectiva corn conterido p6blici-

4



ASSEMBLEIA LEGLSLATIVA DA
iucjAO AUTONOMA DOS ACORES

Gabinete do Presidencia

tArio privado, incluindo destacaveis e encades, de urn espago de pelo

menos 20% do total disponivel por edigdo.

2. No caso das publicagOes em formato digital ndo se aplica o disposto na

alinea e) do ntimero anterior.

3. As entidades referidas na althea b) do adigo anterior devem estar sediadas

na Regido e ter ambito regional ou local.

4. No caso das entidades referidas na alinea c) do artigo anterior, as mesmas

podem estar sediadas bra da Regido.

5. A candidatura aos apoios previstos no presente diploma, tendo em vista a

qualificagdo profissional so pode ser efectuada por profissionais de

Comunicagão Social, que cumulativamente:

a) Prestem servigos regulares a, pelo menos, um Orgäo de comunicagdo

social de ambito regional ou local, sediado e a exercer actividade na

Região.

b) Demonstrem a relevancia da acgdo de formagdo para a sua valorizagdo

profissional e para a entidade ou entidades a que prestem servigos.

6. Sem prejuizo do disposto no artigo 1. Q, podem ainda candidatar-se aos

apoios para efeitos da alinea c) do artigo 2. 2, os profissionais dos meios de

comunicagâo social pOblica a operarem nos Acores, que rebnam os

requisitos previstos no nOmero anterior.

Artigo 5Y

Excluslies

Não est -do abrangidas pelos apoios previstos no presente diploma as publicaglies
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peri6dicas, as radios regionais ou locais e as iniciativas:

a) Pertencentes ou editadas por partidos ou associaches politicas;

b) Pertencentes ou editadas, directa ou indirectamente, por associacOes

sindicais, patronais ou profissionais;

c) De conte6do religioso ou que pronnovam confissees religiosas;

d) Pertencentes ou editadas pela administracao central, regional aut6noma ou

local, bem como por quaisquer servicos ou departamentos delas

dependentes, ou empresas cujo capital social tenha a participacao do

Estado, das Regiaes AutOnomas ou das autarquias locais;

e) Pertencentes ou editadas por concessiondrios de servicos pOblicos;

0 De conteklo pornogrdfico ou incitador de violancia;

9) Que nao se integrem no conceito de imprensa definido na lei.

Artigo 6.°

Prato de vigència

0 PROMEDIA II vigora no quadridnio de 2009-2012.

Artigo 7.°

Cobertura de encargos

1. Os encargos decorrentes da aplicacao do presente diploma sao inscritos

anualmente no piano do departamento do Governo Regional com

competancia em matdria de comunicagao social.
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2. Quando não haja previsao financeira suficiente para fazer face a encargos

respeitantes a candidaturas aprovadas, s6 transitam para o ano financeiro

seguinte as despesas relativas a apoios de difusao ou do regime especial

das ilhas de coesao que, em qualquer dos casos, respeitem ao ultimo

trimestre do ano em que a candidatura foi aprovada.

3. No caso previsto no mimero anterior as despesas tam enquadramento

prioritario no ano financeiro seguinte.

Artigo 8.°

Cumulagao de Apoios

Os apoios previstos no ambito do presente diploma nao sac) cunnulaveis com

outros apoios, subvengOes ou subsidios conferidos por outros organismos ou

entidades pOblicas regionais com idanticos objectivos ou natureza.

CAPITULO II

Medidas de apoio

SECCAO I

Modernizagão tecnoldigica

Artigo 9.°

Conteddo

1. 0 apoio a modernizacao tecnolOgica destina-se a dotar as entidades

beneficiArias dos meios e instrumentos necessarios A criacao de novas
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formas de disponibilizacao de conteirdos e de renovacao do parque

tecnolOgico.

2. Consideram-se elegiveis, no ambito desta medida, os seguintes projectos:

a) Desenvolvimento de novos produtos multimedia ou requalificacao

dos je existentes;

b) Aquisicao de equipamentos e programas informaticos;

c) Desenvolvimento de redaccOes multimedia;

d) Outros projectos que contribuam para a realizacao dos objectivos

previstos na presente medida.

Artigo 10.0

Apoio

1. 0 apoio aos projectos referidos no artigo anterior consiste na

comparticipacao, a fundo perdido, de urn montante correspondente a 40%

do custo-total executado do projecto aprovado, corn-um montante-meximo

de apoio de E 35.000,00 por projecto.

2. Quando o Orgao de comunicacao social esteja sediado e exerca a sua

actividade efectiva nas ilhas de Santa Maria, Graciosa, sao Jorge, Flores

ou Corvo, a percentagem referida no nOrnero anterior 6 de 50% para urn

montante maximo de €50.000,00 por projecto.

SECCAO II

Apoio a difusao informativa
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Artigo 11.0

Contetido

0 apoio A difusao informativa destina-se a facilitar a circulacao do produto das

entidades beneficiarias tendo em vista a sua difusao inter-ilhas e para fora da

Regiao;

Artigo 12.°

Apoio

1. 0 apoio a difusao consiste na comparticipacao a fundo perdido das

despesas executadas relativas:

a) Ao transporte inter-ilhas em carga aarea das publicacOes candidatas;

b) Pagamento das despesas de correio relativas a expedicao postal,

para assinantes na Regiao, das publicacOes candidatas;

c) A distribuicao online do sinal de radio.

2. 0 apoio A difusao consiste,—ainda, no pagamento de-60% ou 95% das

despesas de correio relativas A expedicao postal para assinantes,

respectivamente no territOrio continental portuguas ou no estrangeiro, das

publicacOes de informacao geral que nao preencham, pelas suas

especificidades, os requisitos respectivos estabelecidos no regime do porta

pago nacional.

3. Estao excluidos dos nfimeros anteriores os brindes e os encartes.

4. Quando 6rgao de comunicacao social esteja sediado na ilha de Santa

Maria, Graciosa, sao Jorge, Flores, Corvo e Pico, a percentagenn referida
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no nOmero 2 relativamente As despesas de expedicao postal para Portugal

Continental é acrescida de uma majoracao de 10%

SECCÃO Ill

Valorizacio profissional

Artigo 13.°

Contetido

o apoio a valorizacao profissional dos agentes de comunicacao social visa a

comparticipacao em accOes ou iniciativas cujo objectivo seja o reforco das

competancias ou qualificacties necessarias A producao jornalistica.

Artigo 14.°

Apoio

1. 0 apoio a qualificacao e valorizacao profissional consiste na

comparticipacao a fundo perdido de:

a) Deslocacao adrea ou maritima em territ6rio nacional;

b) 50% do valor de eventual taxa de inscricao;

c) 25% do valor de eventual propina.

2. sao, igualmente, apoiadas as accees de formacao promovidas na Regiao,

através da comparticipacao a fundo perdido da deslocacao aerea ou

maritima em territ6rio nacional dos formadores a Regiao, bem como em
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50% dos respectivos honorArios, no caso de as accOes de formacao nao

preverem uma taxa de inscricAo aos formandos.

3. Quando as accOes de formacao forem desenvolvidas nas ilhas de Santa

Maria, Graciosa, sao Jorge, Flores ou Corvo, a percentagem referida no

Mimero anterior 6 de 75%.

SECCAO Iv

Initiatives de interesse regional relevante

Artigo 15.0

Apoio

1. Consideram-se iniciativas de interesse relevante aquelas que versem sobre

temas eminentemente respeitantes a realidade acoriana ou as

comunidades acorianas, podendo as mesmas realizar-se na Regiao ou fora

dela.

2. 0 apoio a iniciativas de interesse relevante na Area da comunicacao social

consiste na comparticipacao maxima de 40% das despesas executadas.

3. Quando a iniciativa se desenvolver nas ilhas de Santa Maria, Graciosa, sao

Jorge, Flores ou Corvo, a percentagem referida no nAmero anterior e de

50%.

sEccAo v

Regime especial
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Artigo 16?

Ilhas da coesão

1. AI6m dos apoios previstos nas seccOes anteriores, o contributo para a

expansào dos meios de comunicacâo social nas ilhas de Santa Maria,

Graciosa, sao Jorge, Flores e Corvo 6 prosseguido mediante a

comparticipacao mensal dos custos de producäo relativos ao consumo de

energia e as comunicacCes telefOnicas.

2. 0 apoio ao consunno de energia consiste na comparticipacao de 60% das

despesas de consumo de energia electrica da responsabilidade das

publicapies periOdicas e dos emissores e retransmissores das estacees de

radiodifusào.

3. 0 apoio As comunicacees telethnicas consiste na comparticipacão de 40%

das despesas de utilizacao do telefone, em servi90 exclusivo da redaccao,

ate ao maximo de duas instalacties telefOnicas por redaccao.

CAPiTULO III

Do procedimento

SECCAO I

Processo de candidature

Artigo 17.°

Regulamentagão

As candidaturas aos apoios previstos no presente diploma decorrem nos termos a

12



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIÃO AUTONOMA DOS ACORES

Gabinere da Presidencia

fixar por decreto regulamentar regional.

Artigo 18,

InstrucAo da candidatura

0 modelo de impresso necessario a instrugao da candidatura consta do decreto

regulamentar referido no artigo anterior.

Artigo 19.°

Aprovageo da candidatura

A aprovagao da candidatura efectiva-se por despacho do membro do Governo

Regional corn competencia em mat6ria de comunicagao social.

Artigo 20.°

Indeferimento

0 pedido 6 indeferido caso o requereiite riãu teril ia regutarizado as respectivas

obrigagOes fiscais e as situagOes contributivas perante as instituigees de

previdancia ou de seguranga social.

Artigo 21.°

Limites As candidaturas a modernizagão

1. As entidades previstas no artigo 3.° apenas podem apresentar uma

candidatura, por ano, no ambito dos apoios a modernizagao tecnolOgica.
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2. Os apoios a modernizacAo tecnolOgica devem ser executados no periodo

de seis meses apes a aprovacao da respectiva candidatura sob pena de

impedimento a apresentacAo de novas candidaturas nos anos seguintes.

Artigo 22.°

Caducidade do Apoio

Para efeitos de pagamento, os recibos comprovativos dos montantes

candidatados aos apoios devem ser remetidos a entidade competente ate 30 de

Setembro de cada ano, sob pena de caducidade do despacho de aprovacAo da

candidatura.

Artigo 23.°

Mend° obrigatOria

As candidaturas aprovadas obrigam-se a fazer mencão do apoio do Governo

Regional no Ambito do PROMEDIA II.

SECCAO II

Comissäo de analise de candidaturas

Artigo 24.°

Parecer previo

As candidaturas aos apoios do PROMEDIA II sao obrigatoriamente submetidas ao

parecer previo da comissAo de anAlise de candidaturas.
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Artigo 25.°

Composicao da comissäo

1. A comissdo de andlise de candidaturas é composta pelos seguintes

elementos:

a) Urn representante do membro do Governo Regional corn

competencia ern materia de comunicacdo social, que preside;

b) Urn representante das entidades proprietdrias ou editoras de

publicagOes peri6dicas;

c) Urn representante das entidades proprietárias ou editoras de

radiodifusao;

d) Urn representante da Delegacdo Regional dos Acores do Sindicato

dos Jornalistas;

e) Urn representante da Associagao dos Consumidores da Regido

AutOnoma dos Acores.

2. Sem prejuizo de outros impedimentos previstos na lei, os membros da

comissdo de andlise estdo expressamente impedidos de tomar parte nas

deliberacties que digam directamente respeito as entidades a que

pertengam.

3. A violacdo do disposto no nOrnero anterior acarreta a nulidade do parecer.
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Artigo 26°

Relat6rio Anual

Compete A Comissao mencionada no artigo anterior a elaboragao de um

relatório anual detalhado sobre os apoios concedidos, a sua execugao, os seus

destinaterios e o impacto geral do programa no sector.

Artigo 27.°

Dispensa do exercicio efectivo de fung8es

1. Os membros da comissao tern direito a ser dispensados do exercicio das

suas fungees profissionais pelo periodo necessario para assistir as reuniOes

para que tenham sido convocados.

2. Aqueles que pretendam exercer o direito previsto no nOmero anterior

deverao avisar, por escrito, a entidade empregadora corn, pelo menos, tits

dias de antecedéncia.

3. As dispensas previstas neste artigo sao equiparadas a servigo efectivo,

para todos os efeitos legais.

4. Os custos corn o funcionamento da comissao de analise, nonneadamente

deslocagOes e estada dos membros residentes em ilha diversa daquela em

que se realiza a reuniao, bem como corn remuneragOes e encargos sociais

suportados pelas entidades empregadoras relativos as dispensas

concedidas aos membros da comissao que sejam trabalhadores por conta

de outrem, do sector privado ou das empresas priblicas, sac) da

responsabilidade do departamento do Governo Regional corn competencia

em mataria de comunicagao social.
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SECQA0 Ill

Fiscalizagão

Artigo 28.°

Cornpetancia

A fiscalizacdo da aplicacao dos incentivos concedidos ao abrigo do presente

diploma, bem como das informactoes prestadas pelas entidades beneficiaries corn

vista a obtencdo dos mesmos, cabe ao departamento do Governo Regional com

competência em materia de comunicacdo social ou a outras entidades mediante

protocolos para o efeito.

Artigo 29.°

Ambito

1. Qualquer das entidades beneficiarias— do -sistema—de— incentivos a

comunicacao social pode ser objecto das accaes de fiscalizacao a que

elude o artigo anterior.

2. As entidades beneficiaries dos incentivos previstos no presente diploma

devern fornecer todos os elementos que !hes sejam solicitados pelas

entidades corn competancia para o acompanhamento, controlo e

fiscalizacão, bem como autorizar ou facultar o acesso dos agentes

fiscalizadores as respectivas instalacties, equipamentos, documentos de

prestacdo de contas e outros elementos que !hes forem solicitados.
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3. A recusa de prestagao de informagOes ou a prestagao de falsas

declaragOes acarretarn a nulidade do contrato, a consequente devolugao

dos montantes percebidos, acrescidos de 25%, e a impossibilidade de

apresentar candidaturas no ambito do presente regime.

CAPiTULO IV

Disposicties finais

Artigo 30.°

Revogagão

sao revogados:

a) 0 Decreto Legislativo Regional n.° 22/2006/A, de 9 de Junho;

b) 0 Decreto Regulamentar Regional n.° 26/2006/A, de 13 de Setembro;

c) 0 Despacho n.° 1051/2006, de 10 de Outubro de 2006;

d) 0 Despacho n.° 255/2007, de 13 de Margo de 2007.

Artigo 31.°

Entrada em vigor

1. 0 presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicagao.

2. Sem prejuizo do disposto no ntimero anterior, sao elegiveis ao abrigo do

presente diploma todas as despesas efectuadas entre 1 de Janeiro de 2009

e a data de entrada em vigor do presente diploma.
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3. Os apoios que incidam sobre o periodo previsto no niimero anterior sao

candidathveis ao abrigo do presente diploma nos termos a fixer por decreto

regulamentar.

Artigo 32.°

Disposigio Transithria

o processamento financeiro das candidaturas aprovadas e referentes a despesas

executadas no terceiro e quarto trimestre do ano de 2008, nos termos do Decreto

Legislativo Regional n.° 22/2006/A, de 9 de Junho, e feito ao abrigo do Plano da

Regiao Autemoma dos Acores para o ano de 2009.

Aprovado pela Assembleia Legislative da Regiao Authnoma dos Agores, na Hotta,

em 13 de Maio de 2009.

0 Presidente da Assembleia Legislativa

da Regiao Authnoma dos Acores

SZ
7Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral
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