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Excelência, 

1. PROCEDIMENTO 
(1) Por carta registada em 27 de junho de 2011, a Empresa Diário de Notícias da Madeira, 

Lda. (a seguir designada «o autor da denúncia» ou «EDM»), proprietária do jornal 
Diário de Notícias – Madeira, apresentou à Comissão uma denúncia relativa ao 
financiamento público concedido ao Jornal da Madeira, um jornal publicado pela 
Empresa do Jornal da Madeira, Lda. (a seguir designada «EJM»).  

(2) Em 19 de agosto de 2011, a Comissão enviou uma carta ao autor da denúncia através 
da qual transmitiu uma avaliação preliminar segundo a qual, prima facie, a medida 
contestada não constituía um auxílio estatal na aceção do artigo 107.º, n.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia («TFUE»). Em 19 de setembro de 
2011, o autor da denúncia apresentou as suas observações, discordando da apreciação 
preliminar da Comissão, sem apresentar contudo quaisquer novos elementos materiais. 

(3) Em 19 de outubro de 2011, a Comissão enviou um pedido de informações às 
autoridades portuguesas, juntamente com uma cópia da denúncia. As autoridades 
portuguesas responderam por carta de 27 de janeiro de 2012. 

(4) Por cartas de 17 de agosto e 31 de agosto de 2012, o autor da denúncia apresentou 
informações adicionais. Em 4 de setembro de 2012, a Comissão enviou uma carta ao 
autor da denúncia, transmitindo-lhe a versão não confidencial da resposta das 
autoridades portuguesas. 

2. FACTOS 

2.1  Denúncia da EDM 

(5) O autor da denúncia, enquanto concorrente da EJM, alega que as autoridades regionais 
apoiaram a publicação do Jornal da Madeira, um concorrente atual do seu jornal 
comercial viável Diário de Notícias – Madeira. O autor da denúncia alega que foi 
concedido um auxílio estatal ilegal à EJM sob a forma de empréstimos de acionistas 
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no montante de 35 619 519,34 EUR, de 2000 a 2011, de uma transferência no 
montante de 5 051 329 EUR, em 2012, e de subvenções diretas no montante de 
5 043 744,32 EUR, de 1993 a 1995 para a publicação do Jornal da Madeira.  

(6) Alegadamente, a Região Autónoma da Madeira (a seguir designada «a Região»), que 
detém 99,98 % do capital da EJM, concedeu a esta última assistência financeira sem 
lhe exigir o reembolso dos empréstimos, ou seja, em condições mais favoráveis do que 
as condições de mercado. De acordo com o autor da denúncia, a EJM está 
tecnicamente em situação de insolvência, os seus prejuízos foram cobertos graças ao 
apoio da Região supramencionado e a sua situação vai-se deteriorando cada vez mais 
com cada novo empréstimo concedido pelos acionistas. Segundo o autor da denúncia, 
a EJM não sobreviveria sem o apoio financeiro das autoridades regionais. Além disso, 
o autor da denúncia alega que os contratos relativos a publicidade da Região foram 
objeto de uma distribuição desigual, a favor da EJM1. Além disso, o autor da denúncia 
declarou que, no início de 2008, quando o Jornal da Madeira passou a ser um jornal de 
distribuição gratuita, o preço cobrado pela publicidade nesse jornal baixou 
substancialmente, tendo estas práticas afetado diretamente a rendibilidade do autor da 
denúncia. 

(7) O autor da denúncia solicitou à Comissão que emitisse uma injunção de suspensão ao 
abrigo do disposto no artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.° 659/1999, de 22 de 
março de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93.° do Tratado CE2 (a 
seguir designado «Regulamento processual»), e que tomasse uma decisão de início de 
um procedimento formal de investigação nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do artigo 4.º, 
n.º 4, e do artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento processual, seguida de uma decisão 
negativa em conformidade com o artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento processual, e, 
consequentemente, uma decisão de recuperação em conformidade com o artigo 14.º do 
Regulamento processual. 

 

 

                                                 
1 O autor da denúncia alega que a Região distorce o mercado da publicidade na Madeira através da 

canalização do grosso das suas aquisições de espaço publicitário para o Jornal da Madeira. O Tribunal de 
Contas nacional verificou que, em 2005, os fluxos financeiros entre as autoridades administrativas diretas da 
Região e as entidades da comunicação social totalizaram 6,1 milhões de EUR, dos quais 65,1 % assumiram 
a forma de empréstimos de acionistas à EJM, enquanto 32 % deste montante foram utilizados para adquirir 
espaço publicitário. O Tribunal de Contas verificou que os fluxos financeiros utilizados para a aquisição de 
publicidade, em 2005, foram canalizados para 75 órgãos de comunicação social, tendo 74,9 % do montante 
despendido sido entregues à EJM; a empresa que ficou em segundo lugar (Folio - Comunicação Global, 
Lda.) recebeu apenas 3,9 % do montante total. Além disso, segundo o autor da denúncia, o Jornal da 
Madeira exerceu cortes predatórios nos preços dos espaços publicitários, em especial desde que passou a ser 
um jornal gratuito. Com efeito, até 2008 (quando o Jornal da Madeira se tornou gratuito), o jornal continha 
normalmente uma página de classificados/pequenos anúncios, ao passo que atualmente, enquanto jornal 
gratuito e graças aos preços que cobra, contém diariamente uma média de quatro a cinco páginas. Em 
contrapartida, o Diário de Notícias - Madeira, que anteriormente continha, em média, cinco páginas 
consagradas aos classificados/outras publicidades, agora apenas contém cerca de três páginas por dia. De 
acordo com o autor da denúncia, esta alteração dos volumes de publicidade foi alcançada pelo Jornal da 
Madeira através da prática de preços predatórios, muito inferiores aos preços de mercado, e graças a uma 
campanha que visava especificamente os clientes do Diário de Notícias - Madeira, oferecendo-lhes 
condições e preços que nenhuma empresa poderia sustentar a menos que beneficiasse de um financiamento 
público e não tivesse qualquer interesse, contrariamente ao que sucede com as empresas normais, em 
realizar lucros. 

2  JO L 83 de 27.3.1999, p. 1. 
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2.2. Factos 

(8) A presente decisão diz respeito ao financiamento que o Jornal da Madeira recebeu do 
Governo da Região no passado. O Jornal da Madeira é um jornal diário que, para além 
da publicidade de outros anunciantes, publica também anúncios do Governo Regional. 
Tal verificou-se de 1993 a 1995 e, em seguida, desde 2000. No período de 2000 a 
2012, as medidas de apoio envolvem um montante de 40 670 848,34 EUR. O apoio 
financeiro foi concedido sob a forma de empréstimos de acionistas que não foram 
reembolsados pela EJM. 

A imprensa na Madeira  

(9) O setor da imprensa na Madeira consiste em duas publicações diárias, três semanais e 
treze mensais. 

(10) As duas publicações diárias são: 

- Diário de Notícias - Madeira; 

- Jornal da Madeira. 

O autor da denúncia 

(11) O autor da denúncia é uma empresa jornalística portuguesa que é proprietária e edita o 
jornal «Diário de Notícias – Madeira». Esta empresa tem dois acionistas portugueses: 
a empresa Blandy, SGPS, S.A. e a empresa Controlinveste Media SGPS, S.A. O jornal 
«Diário de Notícias – Madeira» é um jornal diário regional, de caráter generalista, cujo 
conteúdo é predominantemente dedicado a assuntos relacionados com a Madeira. 

(12) Para além da edição e da venda da versão impressa do referido jornal, as atividades 
económicas da empresa também incluem a venda de espaço publicitário no Diário de 
Notícias – Madeira, a exploração de um sítio Web no qual é disponibilizada uma 
versão em linha do jornal, bem como a venda de espaço publicitário no sítio Web em 
questão. 

EJM  

(13) O «Jornal da Madeira» é propriedade da EJM que, por sua vez, é controlada pela 
Região, que detém 99,98 % do seu capital social (o restante é detido pela Diocese do 
Funchal e por três pessoas singulares). O «Jornal da Madeira», tal como o «Diário de 
Notícias – Madeira», é um jornal regional diário, de caráter generalista, cujo conteúdo 
é predominantemente consagrado a assuntos relacionadas com a Madeira.  

O alegado auxílio 

(14) Ao longo dos anos, a Região financiou a EJM, principalmente através de empréstimos 
de acionistas, a saber os referidos nas resoluções publicadas no Jornal Oficial da 
Região de 2000 a 2012. Durante o período compreendido entre 1993 e 1995, o 
Governo Regional concedeu várias outras subvenções à EJM, com base em 
disposições de Decretos Legislativos Regionais. A denúncia abrange todas estas 
medidas (ou seja, os períodos de 1993 a 1995 e de 2000 a 2012). 
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(15) Nos relatórios de gestão da EJM para os exercícios financeiros de 2005 a 2010, 
publicados no «Jornal da Madeira», as seguintes dívidas acumuladas constam da 
rubrica «Dívidas a terceiros – Médio e longo prazo - Acionistas»: 

Exercício 
financeiro 

Dívida acumulada 
(EUR) 

2005 15 512 519,34 

2006 19 604 519,34 

2007 23 404 519,34 

2008 26 404 519,34 

2009 29 619 519,34 
 

Publicação e distribuição do Diário de Notícias – Madeira e do Jornal da Madeira 

(16) Entre 2004 e 2011, a tiragem média diária e o preço de capa do «Diário de Notícias –  
Madeira» foram os seguintes: 

Ano Tiragem média diária  Preço de capa dias de 
semana (EUR) 

Preço de capa 
domingos (EUR) 

2004 18 957 0,50; 0,60 a partir de 
12. 10. 

0,75; 0,90 a partir de 
12. 10. 

2005 18 227 0,60 0,90 

2006 17 459 0,60 0,90 

2007 16 592 0,60; 0,70 a partir de 
12. 10. 

0,90; 1,00 a partir de 
12. 10. 

2008 15 471 0,70 1,00 

2009 14 856 0,70 1,00 

2010 14 395 0,70 1,00 

2011 13 741 0,70 1,00 
 

(17) Em 2007, o «Jornal da Madeira» tinha uma tiragem média diária de 7 500 exemplares, 
com um preço de capa de 0,50 EUR. No início de 2008, o «Jornal da Madeira» 
aumentou a sua tiragem para 15 000 exemplares e começou também a ser distribuído 
gratuitamente nalguns locais públicos. A partir de 15 de julho de 2008, o «Jornal da 
Madeira» reduziu a sua tiragem diária, passando a imprimir entre 6 500 e 9 500 
exemplares, e simultaneamente passou o preço de capa para 0,10 EUR. O «Jornal da 
Madeira» continuou a ser distribuído gratuitamente em 641 locais, a maioria dos quais 
públicos (como hospitais, centros de saúde, escolas, lojas do cidadão, mercados 
municipais, câmaras municipais, serviços de registo, cartórios notariais e tribunais, e 
inúmeros locais ao longo das estradas de acesso ao Funchal, onde era distribuído aos 
condutores)3. 

                                                 
3 Esta distribuição resultou de um acordo verbal com a Sodisnasa – Sociedade de Transporte e Distribuição, 

S.A. (a seguir designada «Sodisnasa»), a empresa que presta o serviço de distribuição do «Jornal da 
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(18) A EJM dispõe de um sítio Web cujo endereço é www.jornaldamadeira.pt. Este sítio 
disponibiliza uma versão em linha do «Jornal da Madeira». A EJM também é 
proprietária e explora uma estação de rádio FM local, a «Rádio Jornal da Madeira».  

Alegado efeito do auxílio sobre a atividade comercial do autor da denúncia 

(19) Segundo as informações fornecidas pela Associação Portuguesa para o Controlo de 
Tiragem e Circulação, os resultados relativos ao «Diário de Notícias – Madeira» em 
janeiro de 2007 e junho de 2010 foram os seguintes: 

 janeiro de 2007 junho de 2010 
Tiragem 16 952 14 460 
Vendas 5 832  5 170 
Vendas em bloco 339 243 
Assinaturas 7 838 6 684 
Ofertas 755 47 
Circulação 14 764 12 144 

Circulação paga 14 009 12 097 
 

(20) Entre 2005 e 2009, o autor da denúncia registou as seguintes receitas de publicidade e 
respetivas variações percentuais: 

Ano Total (EUR) Custos variáveis 
(EUR) 

Total sem 
custos variáveis 
(EUR) 

Variação 
percentual (%) 

2005 4 704 641 11 420,52 4 693 220,40  

2006 4 661 687 52 586,59 4 609 100,45 -1,79 % 

2007 4 776 382 76 002,31 4 700 379,52  1,98 % 

2008 4 529 361 89 117,47  4 440 243,76  -5,53 % 

2009 3 798 952 53 360,70 3 745 591,32 -15,64 % 
      

(21) O autor da denúncia alega que a evolução negativa da sua atividade comercial se deve 
à concorrência desleal por parte da EJM, que pode reduzir fortemente os preços graças 
às subvenções da Região. 

Apreciação do caso pelas autoridades nacionais 

                                                                                                                                                         
Madeira» à EJM, nos termos do qual adquiriu à EJM, a preço de capa, uma proporção considerável dos 
jornais que até então apenas tinha distribuído, e distribuía então esses jornais gratuitamente em diversos 
locais públicos. No âmbito do referido acordo, a EJM cobrou à Sodisnasa o montante de 64 101,70 EUR 
entre julho e novembro de 2008, valor que corresponde à compra de aproximadamente 641 000 exemplares 
do «Jornal da Madeira». 
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(22) Em 2006, a má situação económica e financeira da EJM foi descrita pela Secção 
Regional da Madeira do Tribunal de Contas num relatório intitulado «Auditoria aos 
fluxos financeiros entre a Administração Regional Direta e entidades da Comunicação 
Social – 2005», bem como num relatório intitulado «Auditoria à “Empresa Jornal da 
Madeira, Lda.”» de 20094.  

(23) Em 7 de abril de 2009, o autor da denúncia apresentou uma queixa ao Conselho da 
Autoridade da Concorrência, na qual denunciou o comportamento que considera ilegal 
e que estava a causar-lhe perdas diretas. Na sequência da mesma, a Autoridade da 
Concorrência formulou a Recomendação n.º 1/2009 dirigida ao Governo Regional da 
Madeira, relativamente aos suprimentos concedidos por este à empresa Jornal da 
Madeira, Lda., de 23 de julho de 20095.  

(24) Em 10 de agosto de 2009, o autor da denúncia apresentou uma queixa à Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social, na sequência da qual o Conselho Regulador 
desta entidade adotou uma deliberação, em 15 de setembro de 2010, intitulada 
«Apoios do Governo Regional da Madeira à Empresa Jornal da Madeira, Lda. na 
perspetiva das suas eventuais consequências para o pluralismo e a independência dos 
órgãos de comunicação social»6.  

(25) Por último, a EDM decidiu intentar uma ação junto dos tribunais nacionais e, tendo em 
conta a urgência da situação, apresentou um pedido de providência cautelar, sob a 
forma de uma injunção. O pedido que deu início ao processo de injunção foi 
apresentado junto do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal em 2 de dezembro 
de 2010. O referido tribunal indeferiu o pedido de medidas provisórias em 16 de 
dezembro de 2011. 

2.3 Observações de Portugal  

(26) Em primeiro lugar, as autoridades portuguesas consideram que a Comissão não tem 
competência para apreciar os factos objeto da denúncia. Remetendo para o artigo 11.º, 

                                                 
4  Os relatórios de 2006 e 2009 podem ser consultados em www.tcontas.pt.  
5 A Recomendação concluiu com as seguintes recomendações: ‘... À luz do acima exposto, o Conselho da 
Autoridade da Concorrência ..., tendo consultado a Entidade Reguladora para a Comunicação Social ..., 
recomenda ao Governo Regional da Madeira que: 
1. No sentido de conferir segurança jurídica às suas decisões em matéria de financiamento de entidades 
de Comunicação Social, o Governo Regional da Madeira notifique esses financiamentos à Comissão Europeia, 
caso os auxílios concedidos a favor de uma empresa, num período de três exercícios financeiros, superem os 
200.000 Euros, designadamente os concedidos à ‘Empresa Jornal da Madeira, Lda.’. 
2. Em futuros auxílios à Comunicação Social, o Governo Regional da Madeira observe um conjunto de 
princípios destinados a evitar distorções indevidas da concorrência e, eventualmente, do comércio entre 
Estados-Membros, nomeadamente: 
2.1 Definir, em concreto, os objetivos a atingir, assente num diagnóstico aprofundado das falhas de 
mercado que justifiquem o auxílio (ex: desenvolvimento do pluralismo, da diversidade de opiniões e da 
imprensa regional); 
2.2 Assegurar que os auxílios são proporcionais à falha de mercado que se pretende solucionar; 
2.3 Assegurar que os financiamentos atribuídos que excedam o montante que seria esperado de um investidor 
privado a operar em condições normais de mercado, devem-no ser com base em regras objetivas e não 
discriminatórias, e no respeito das leis específicas para o setor”. 
6 A análise feita na deliberação da Entidade Reguladora da Comunicação Social pode ser ilustrada pelas 

declarações constantes do ponto 63, tendo as questões sido decididas como indicado nas páginas 40 a 43, 
que podem ser consultadas no seguinte endereço: 
http://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9kZWNpc29lcy9vYmpl
Y3RvX29mZmxpbmUvMTE0NC5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjIyOiJkZWxpYmVyYWNhby01cGx1
LWkyMDEwIjt9/deliberacao-5plu-i2010 

http://www.tcontas.pt/
http://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9kZWNpc29lcy9vYmplY3RvX29mZmxpbmUvMTE0NC5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjIyOiJkZWxpYmVyYWNhby01cGx1LWkyMDEwIjt9/deliberacao-5plu-i2010
http://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9kZWNpc29lcy9vYmplY3RvX29mZmxpbmUvMTE0NC5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjIyOiJkZWxpYmVyYWNhby01cGx1LWkyMDEwIjt9/deliberacao-5plu-i2010
http://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9kZWNpc29lcy9vYmplY3RvX29mZmxpbmUvMTE0NC5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjIyOiJkZWxpYmVyYWNhby01cGx1LWkyMDEwIjt9/deliberacao-5plu-i2010
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n.º 6, do Regulamento (CE) n.º 1/20037, alegam que a Autoridade da Concorrência 
(incluindo o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal) está a investigar o caso ao 
abrigo do artigo 101.° do TFUE e que a Comissão não consultou esta autoridade.  

(27) Em segundo lugar, Portugal sustenta que as medidas financeiras da Região destinadas 
a beneficiar a EJM não constituem, em caso algum, um auxílio estatal. O principal 
argumento das autoridades portuguesas a este respeito é que qualquer vantagem que as 
medidas financeiras possam ter conferido à EJM não poderia, de modo algum, afetar 
as trocas comerciais entre os Estados-Membros na aceção do artigo 107.º, n.º 1, do 
TFUE. Para apoiar esta alegação, as autoridades portuguesas afirmaram o seguinte: 

 • O «Jornal da Madeira» é editado só em português, com uma tiragem diária de 
1.000 exemplares, com conteúdos de natureza regional, distribuído gratuitamente e 
exclusivamente na Região Autónoma da Madeira, arquipélago da Madeira, para a 
população residente, não existindo qualquer acordo de distribuição em outro ponto do 
mundo. No ano de 2010, o número de jornais diários distribuídos para o exterior de 
Portugal foi de 2 exemplares por dia, o mesmo ocorrendo em anos anteriores. 

 • As receitas obtidas através de publicidade no site do Jornal da Madeira são 
paupérrimas e correspondem a: 

Ano  Receitas da publicidade 
(EUR) 

2006 1 253,11 
2007 3 122,38 
2008 2 672,91 
2009 4 354,27 
2010 4 211,37 
2011 6 609,04 

 

(28) Por último, as autoridades portuguesas alegam que o seu direito a uma audiência 
prévia não foi respeitado, uma vez que não receberam todos os anexos da denúncia em 
tempo útil, antes do prazo prorrogado para a sua resposta ao pedido de informações da 
Comissão (26 de janeiro de 2012).  

3. APRECIAÇÃO 

Observações preliminares sobre o procedimento 

(29) O argumento das autoridades portuguesas segundo o qual a Comissão não é 
competente para apreciar o caso não é pertinente neste contexto, já que o artigo 11.º, 
n.º 6, do Regulamento (CE) n.º 1/2003 não é aplicável aos procedimentos relativos a 
auxílios estatais.  

                                                 
7  Regulamento (CE) n.° 1/2003 do Conselho, de 16 de dezembro de 2002, relativo à execução das regras de 

concorrência estabelecidas nos artigos 81.° e 82.° do Tratado, JO L 1 de 4.1.2003, p. 1. 
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(30) No que diz respeito à alegada violação do direito de Portugal a uma audiência prévia, é 
de assinalar que o pedido de informações da Comissão foi enviado juntamente com 
uma cópia da denúncia e todos os seus anexos recebidos pela Comissão em 19 de 
outubro de 2011. O pedido de Portugal em relação aos anexos em falta só foi recebido 
pela Comissão em 6 de janeiro de 2012. A Comissão recebeu o conjunto completo dos 
anexos do autor da denúncia em 13 de janeiro de 2012, tendo-o transmitido a Portugal 
na mesma data. A Representação Permanente de Portugal recebeu todos os anexos em 
18 de janeiro de 2012, mas as autoridades portuguesas alegam que os mesmos só 
foram recebidos em Lisboa em 27 de janeiro. Em qualquer caso, Portugal não solicitou 
uma nova prorrogação do prazo de resposta. A Comissão respeitou as regras 
estabelecidas no Regulamento processual, nomeadamente o artigo 10.º. Por estas 
razões, a Comissão rejeita a existência de uma alegada violação do direito a uma 
audiência prévia de Portugal.  

 3.1  Existência de auxílio na aceção do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE 
 

(31) Nos termos do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, «são incompatíveis com o mercado 
comum, na medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados-Membros, os 
auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, 
independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a 
concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções». 

(32) Tendo em conta as observações das autoridades portuguesas, a Comissão examinará, 
em primeiro lugar, se um eventual auxílio ao Jornal da Madeira é suscetível de afetar 
as trocas comerciais entre os Estados-Membros. Só na medida em que este critério 
esteja preenchido (e desde que todas as outras condições previstas no artigo 107.º, n.º 
1, do TFUE estejam também preenchidas) é que o financiamento público da EJM pode 
constituir um auxílio estatal. 

3.2  Efeito sobre o comércio intra-UE 

(33) Para ser considerada um auxílio estatal em conformidade com as regras da União 
Europeia e ser abrangida pela proibição prevista no artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, a 
utilização de recursos estatais para ajudar uma empresa tem de afetar as trocas 
comerciais entre os Estados-Membros. 

(34) Para o efeito, segundo jurisprudência constante, não é necessário demonstrar que o 
auxílio tem um efeito real sobre as trocas comerciais entre os Estados-Membros e que 
a concorrência é efetivamente distorcida, mas tão-só examinar se o auxílio é suscetível 
de afetar as trocas comerciais e de distorcer a concorrência8. É também jurisprudência 
assente relativamente a esta condição que, quando um auxílio concedido por um 
Estado-Membro reforça a posição de uma empresa em relação a outras empresas 
concorrentes no comércio intracomunitário, deve considerar-se que esse auxílio tem 
repercussões sobre estas últimas9.  

(35) No caso em apreço, a Comissão reuniu informações provenientes do autor da denúncia 
e das autoridades portuguesas. Ambas as partes apresentaram informações substanciais 
sobre as condições de mercado na Madeira e sobre a extensão do comércio efetivo ou 

                                                 
8 Processo C-372/97, República Italiana / Comissão das Comunidades Europeias, n.º 44, e processo C-66/02, 

República Italiana / Comissão das Comunidades Europeias, n.º 111. 
9 Processo C-66/02, República Italiana / Comissão das Comunidades Europeia as, n.os 115 e 117. 
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potencial entre os Estados-Membros. Com base nessas informações, a Comissão 
chegou às seguintes conclusões. 

(36) A Comissão analisou os efeitos potenciais das medidas sobre o comércio intra-UE nos 
seguintes mercados de serviços: imprensa, radiodifusão e publicidade. 

(37) A EJM prossegue as suas atividades de comunicação social (imprensa e radiodifusão) 
e venda de espaço publicitário exclusivamente na região da Madeira. O Jornal da 
Madeira é editado só em português e os seus conteúdos são principalmente de natureza 
regional. O jornal é distribuído exclusivamente à população residente no arquipélago 
da Madeira, não existindo qualquer acordo de distribuição para qualquer outro local da 
UE. Em 2010, tal como em anos anteriores, o número de jornais diários distribuídos 
para o exterior de Portugal foi de dois exemplares por dia. 

(38) O sítio Web www.jornaldamadeira.pt contém uma versão em linha do Jornal da 
Madeira. Não é possível efetuar uma visualização página-a-página do formato papel 
tradicional (exceto da primeira página) nem fazer uma assinatura eletrónica para 
receber o jornal diariamente. O sítio Web existe unicamente em língua portuguesa e, 
tal como sucede com a versão impressa do jornal, os conteúdos são 
predominantemente de caráter regional.  

(39) Tendo em conta os conteúdos especializados do Jornal da Madeira, o facto de este ser 
publicado apenas em português e de a sua distribuição ser limitada à Região da 
Madeira, a Comissão considera que o apoio financeiro concedido à EJM não é 
suscetível de aumentar a sua capacidade de competir com outros órgãos de 
informação, quer na imprensa escrita quer em linha, noutros Estados-Membros10. O 
mesmo é válido no que se refere ao potencial da EJM para competir com operadores 
de radiodifusão noutros Estados-Membros: embora a Rádio Jornal da Madeira possa 
ser ouvida noutros Estados-Membros via Internet, o facto de ser radiodifundida em 
português e visar um público local significa que o seu público-alvo se limita à Região 
da Madeira ou, no melhor dos casos, a Portugal. 

(40) Além disso, é de assinalar que, tendo em conta as perdas consideráveis acumuladas 
pela EJM ao longo dos anos, não é plausível que o apoio financeiro concedido pela 
Região seja utilizado pela EJM para expandir as suas atividades fora do mercado local 
da Madeira. 

(41) À luz do caráter local do Jornal da Madeira, qualquer vantagem concedida à EJM pela 
Região também não é suscetível de ter efeitos significativos sobre a capacidade do 
Jornal da Madeira para atrair receitas da publicidade que de outra forma estariam 
disponíveis para os concorrentes (imprensa ou empresas de radiodifusão) noutros 
Estados-Membros. Além disso, a Comissão observa que as receitas da publicidade do 
Jornal da Madeira são extremamente modestas (ver ponto 27), pelo que o efeito do 
apoio financeiro no mercado da publicidade seria, de qualquer modo, negligenciável. 

(42) Além disso, o apoio financeiro concedido à EJM não é suscetível de impedir os 
operadores dos outros Estados-Membros de se estabelecerem no mercado português. 
Muito provavelmente, o efeito das medidas financeiras a este respeito incidirá apenas 
na Região da Madeira. A Comissão não encontrou elementos de prova concludentes 
de investimentos de outros Estados-Membros no mercado da imprensa e da 

                                                 
10 Processo N 458/2004, auxílio estatal à Espacio Editorial Andaluza Holding SL., n.º 8. 
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radiodifusão na Madeira (e, com efeito, nenhum dos acionistas da empresa que 
apresentou a denúncia está estabelecido fora de Portugal). Isto pode explicar-se pela 
localização geográfica da Madeira e pela dimensão muito reduzida do mercado. 

(43) Por conseguinte, ainda que a medida seja suscetível de reforçar a posição do seu 
beneficiário no mercado local, não é suscetível de afetar as trocas comerciais entre os 
Estados-Membros na aceção do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE. 

4. DECISÃO 

(44) À luz da apreciação que precede, a Comissão considera, por conseguinte, que a 
medida descrita na denúncia não constitui um auxílio estatal na aceção do artigo 107.º, 
n.º 1, do TFUE. 

Caso a presente carta contenha elementos confidenciais que não devam ser divulgados a 
terceiros, a Comissão deve ser informada desse facto no prazo de quinze dias úteis a contar da 
data da sua receção. Se não receber um pedido fundamentado nesse sentido no prazo 
indicado, a Comissão presumirá que existe acordo quanto à divulgação a terceiros e à 
publicação do texto integral da carta, na língua que faz fé, no seguinte sítio Web: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 
 
O pedido deve ser enviado por carta registada ou fax para:  
 
Comissão Europeia 
Direção-Geral da Concorrência 
Registo dos auxílios estatais  
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 
B-1049 Bruxelas 
Fax +32 229-61242 
 
Queira Vossa Excelência aceitar a expressão da minha mais elevada consideração. 
 

 
Pela Comissão 

 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vice-Presidente 

 
 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

