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Contribuição da Associação Portuguesa de Imprensa sobre a  

Aplicação das Regras em Matéria de Auxílios Estatais 

ao Serviço Público de Radiodifusão 

 

A Associação Portuguesa de Imprensa, fundada em 1961 é a maior e mais 

representativa associação empresarial de Imprensa em Portugal. Com mais de 400 

empresas associadas, representa cerca de 600 títulos de âmbito nacional, regional, 

especializado, técnico-profissional e digital.  

 

A APImprensa tem como missão promover o desenvolvimento e prestígio da Imprensa, 

defender os interesses das empresas associadas e representar as empresas 

associadas nos organismos oficiais e profissionais e em actos de promoção pública, 

difundir o trabalho cultural, científico e promocional dos seus associados e do sector da 

Imprensa, em geral, e por fim realizar actividades que, directa ou indirectamente, 

possam contribuir para a valorização e importância da Imprensa enquanto actividade 

empresarial e meio de comunicação social. 

 

Pelo exposto, a APImprensa tem vindo a clamar por uma actividade reguladora do 

sector da comunicação, orientada para um equilíbrio do sector dos Media, 

nomeadamente no que se refere ao financiamento do sistema mediático. Leia-se 

distribuição da publicidade pelos diferentes tipos de media.  

 

Ora, num país pequeno e em que naturalmente os recursos financeiros também são 

escassos e em que as actividades em concorrência são cada vez mais dinâmicas, a 

intervenção de um operador privado de televisão assente num triplo financiamento 

(dotação do Orçamento Geral do Estado através de indemnizações compensatórias, 

receitas de taxas oriundas da contribuição para o audiovisual cobrada conjuntamente 

com a factura de electricidade e, por fim, as receitas da publicidade nas suas mais 

diferentes formas), afigura-se-nos como um elemento a ser necessariamente 

reavaliado. 
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O acesso do serviço público de televisão ao mercado publicitário em Portugal, para 

além de dar condições preferenciais de financiamento, que em nosso entendimento são 

distorcedoras na concorrência, envolve uma outra característica, essa sim transversal 

ao financiamento de todos os sistemas de Media, incluindo a Imprensa. É que o 

operador público não se satisfazendo com os anunciantes institucionais e comerciais 

com típico acesso aos ecrans televisivos desenvolve campanhas ao longo de todo o 

país para criar e alimentar blocos de publicidade regional. 

 

Para além das muito pouco claras condições de concorrência praticadas face aos 

indiciados descontos de tabela apresentados pelo regulador nacional (ERC)1, esta 

actividade do operador público de televisão seca os magros orçamentos que os 

anunciantes regionais e de sectores especializados2 poderiam deslocar, nomeadamente 

para a Imprensa, naturalmente pelas suas características locais, com muito mais 

eficácia. 

 

Este é um alerta para a necessária e prévia avaliação de impactos, neste caso muito 

negativos e distorcedores da concorrência que a publicidade do serviço público de 

televisão em Portugal cria, nomeadamente à Imprensa. 

 

Tudo isto se passa perante a complacência do regulador que, não intervindo como um 

equilibrador, se limita a assistir à cada vez mais difícil manutenção da competitividade 

entre títulos de Imprensa. 

 

Pelo exposto se pensa que o financiamento estatal ao serviço público de radiodifusão 

não é compatível com o contemporâneo financiamento privado, através da publicidade, 

na base de quanto sumariamente exposto. 

 

A Direcção da APImprensa 

 

Lisboa, 11 de Março de 2008  

                                                 
1 Relatório da Regulação 2006, ERC, Lisboa, Outubro de 2007 
2 Jornais e Revistas técnico-profissionais e de temática especializada 


