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Conforme oficio n.º72/12ªCCCJD/2016 a Associação Portuguesa de Imprensa vem pronunciar-

se sobre a Petição 67/XIII/1.ª, “Pela extinção da taxa de regulação e supervisão para a 

comunicação social, e da Entidade Reguladora da Comunicação Social” 

 

1 - Quanto à extinção da Taxa de Supervisão e Regulação a Associação Portuguesa de 

Imprensa considera que: 

 2.1 Os valores aplicados pela ERC à imprensa são completamente desajustados da 

realidade empresarial do sector. 

 2.2. o facto de a taxa ser cobrada de dois em dois anos dificulta o pagamento da 

mesma por parte dos Órgãos de Comunicação Social, principalmente os de pequena 

dimensão. 

2.3 Os serviços que a ERC menciona, para justificar a aplicação da taxa não se refletem 

nas publicações periódicas, ou seja, os serviços que a ERC presta são de tal forma diminutos 

que o valor cobrado aos órgãos se torna astronómico. 

 2.4 Consideramos que não pode ser cobrado um serviço de regulação que não se 

verificou. 

  

 

2- Quanto à extinção da Entidade Reguladora da Comunicação Social a Associação Portuguesa 

de Imprensa considera que: 

2.1 Haver uma entidade que não faz supervisão e não presta um serviço efetivo à 

Imprensa e mesmo assim cobra uma taxa de supervisão não faz sentido. 

2. 2Olhando para o panorama europeu apenas em Portugal o regulador supervisiona a 

Imprensa, consideramos que esta visão é completamente desadequada à realidade deste 

sector, uma vez que ao contrário do que é exigido à Televisão e à Rádio, a Imprensa não tem 

uma licença de funcionamento. O registo necessário não tem de estar na alçada de um 

regulador, pode estar depositado, como já aconteceu em tempos, no Ministério da Justiça ou  
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até num Notário, que sempre que for necessário prestarão informações dos registos às 

entidades competentes.  

2.3 A nossa visão não significa que a Imprensa fica totalmente isenta de Regulação, 

pois matérias de regulação geral devem incluir a Imprensa, como por exemplo as sondagens 

pré eleitorais ou o direito de resposta. Em matérias específicas, as características do sector da 

Imprensa não permitem que o Regulador preste um serviço da mesma forma que o faz em 

relação à Televisão ou à Rádio e estar a aplicar uma taxa de regulação e supervisão torna-se 

incompreensível para um serviço que não existe. 

2.4 A Associação Portuguesa de Imprensa defende que a Autorregulação do sector 

através da Constituição do Conselho de Imprensa é a melhor forma de supervisão que 

podemos encontrar para que a Imprensa prossiga a sua atividade de forma livre e 

independente sem a necessidade de encontrar formas de financiar um Regulador que não 

atua na sua atividade em detrimento muitas vezes de criação de emprego e de jornalismo de 

investigação.  
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