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Assunto: Petição n.º 67/XIII/1.ª – Relatório Final.  

 

 
Junto remeto a Vossa Excelência o Relatório Final da Petição n.º 67/XIII/1.ª - da 

iniciativa de Artur Manuel de Jesus Linha (nome profissional Artur Ligne - “ Pela extinção 

da taxa de regulação e supervisão para a comunicação social e da Entidade Reguladora 

para a Comunicação Social”, aprovado por unanimidade na reunião da Comissão de 

Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, realizada no dia 31 de maio de 2016, 

verificando-se a ausência do PCP. 

 

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

 

A Presidente da Comissão 

 

 

(Deputada Edite Estrela) 
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Relatório Final 
Petição n.º 67/XIII/1.ª 

Autor do Parecer: 

Norberto Patinho (PS) 

N.º de assinaturas: 1 

Assunto: Pela extinção da taxa de regulação e supervisão para a comunicação 

social e da Entidade Reguladora para a Comunicação Social 

 

1.º Peticionário: Artur Manuel de Jesus Linha (nome profissional Arthur Ligne)  

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12746
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I – Nota Prévia  

 

A Petição n.º 67/XIII/1.ª, subscrita por Artur Manuel de Jesus Linha, com o nome 

profissional de Arthur Ligne, com 1 assinatura, foi recebida através do sistema de 

petições on-line, deu entrada na Assembleia da República em 29 de fevereiro de 2016, 

tendo baixado à Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto, para apreciação, em 7 de março de 2016, por despacho do Senhor Vice-

Presidente da Assembleia da República, Deputado Matos Correia.  

Na reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto, de 29 de março de 2016, após apreciação da respetiva nota de 

admissibilidade, a Petição foi definitivamente admitida e nomeado como relator o 

deputado signatário do presente relatório. 

A 17 de maio de 2016, foi realizada a audição do peticionário, tendo sido especificados 

os motivos da apresentação da petição à Assembleia da República. 

Paralelamente, relativamente ao conteúdo da petição, houve diligências com vista à 

pronúncia por parte da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, da 

Associação Portuguesa de Imprensa e do Sindicato dos Jornalistas. 

 

II – Objeto da Petição  

 

O peticionário vem junto da Assembleia da República «solicitar a extinção da taxa de 

regulação e supervisão para a comunicação social e da Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERC)». 

O peticionário é diretor e editor do semanário «Gazeta de Lagoa» e, de acordo com a 

Nota de Admissibilidade, considera «ilegal a taxa de regulação e supervisão, 

entendendo que não constitui sua obrigação pagar a atividade e os salários dos 

funcionários e reguladores de uma instituição, cuja legitimidade entende que deve ser 

posta em causa». 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5468684e54466b5a5755744e545a6b5a4330304e6d4e6a4c57466d596d4d745a6a63774e7a566a4d574d324e54526a4c6e426b5a673d3d&fich=e8a51dee-56dd-46cc-afbc-f7075c1c654c.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5468684e54466b5a5755744e545a6b5a4330304e6d4e6a4c57466d596d4d745a6a63774e7a566a4d574d324e54526a4c6e426b5a673d3d&fich=e8a51dee-56dd-46cc-afbc-f7075c1c654c.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764e6a4e684d3249344d5455744d7a637a595330304e5442694c5468684d7a45744e54646c4d54597a595441305a5745784c6e426b5a673d3d&fich=63a3b815-373a-450b-8a31-57e163a04ea1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5459355a6a51304d575974597a4a6a4e7930304f546c6d4c5467354e574d74595455354e7a63354d32466a596a45304c6e426b5a673d3d&fich=e69f441f-c2c7-499f-895c-a597793acb14.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d44526a4f4467775a474d745a4459794d5330304d7a41324c546c684f4441744d7a41345a6a4a684e6d59324e7a67304c6c424552673d3d&fich=04c880dc-d621-4306-9a80-308f2a6f6784.PDF&Inline=true
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Em abono da sua pretensão o peticionário refere que «à taxa de regulação e 

supervisão não corresponde qualquer contrapartida individualizável, sendo 

materialmente um imposto, criado sem a indispensável autorização legislativa 

concedida ao Governo». 

Neste contexto, o peticionário chama à colação o Acórdão do Tribunal Constitucional 

n.º 365/2008, acerca do Processo n.º 22/2008, de 2 de julho de 2008, publicado no 

Diário da República, 2.ª Série, n.º 155, de 12 de agosto, na sequência de um recurso 

apresentado pela recorrente ATLÂNTIRÁDIO - Sociedade de Radiodifusão, Lda., 

relacionada com a taxa de regulação e supervisão, em que a recorrente alegou que 

«para que um tributo seja qualificado como taxa é necessário que pela mesma haja 

uma contra-prestação específica individual ou individualizável»; 

Segundo a nota de admissibilidade, o peticionário questiona ainda o «facto de a ERC 

emitir avisos de pagamento de uma taxa com um atraso de 2/3 anos e referentes a 

mais do que 1 ano» e que em janeiro recebeu «duas notificações da ERC para 

liquidação da taxa de regulação e supervisão, no valor de 408,00€/ano/cada (2013 e 

2014), o que totaliza 816,00€ referentes aos jornais «Gazeta de Lagoa» e «Voz de 

Silves» (já extinto em 2014)». 

O peticionário entende que os órgãos de imprensa escrita, nomeadamente os de 

caráter regional, «não precisam da tutela da ERC», considerando, ainda, que a sua 

«existência, direitos, liberdades e garantias estão previstos nos artigos 38.º e 39.º da 

Constituição da República» e que «todas as querelas envolvendo a Comunicação 

Social podem e devem ser resolvidas particularmente ou nos tribunais – sendo os 

mais vulgares – os chamados crimes de abuso de liberdade de imprensa – estão 

previstos e são punidos, entre outros, nos termos dos artigos n.º 180.º e seguintes do 

Código Penal Português (Crimes contra a honra), salvaguardada que está a dispensa 

de pena prevista no Art.º 186.º do mesmo Código». 

Em resumo e de acordo com o mencionado na nota de admissibilidade, o peticionário 

solicita a intervenção da Assembleia da República para que «delibere no sentido da 

extinção da taxa de regulação e supervisão para todos os órgãos de comunicação 

social (escrita, online, rádio e televisão) ou, em alternativa, a isenção total do 

pagamento da taxa pelos órgãos de comunicação social regionais e locais, como 

apoio e incentivo à atividade de comunicação», requerendo, ainda, a extinção da ERC, 

por julgar que «não tem razão de existir». 

https://dre.pt/application/file/a/1241416
https://dre.pt/application/file/a/1241416
https://dre.pt/application/file/a/1241416
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Conforme indicado na nota de admissibilidade, é de referir, nesta sede, que o 

peticionário deu, posteriormente, conhecimento à Comissão de uma comunicação que 

dirigiu ao Presidente da ERC, informando das várias entidades a quem dirigiu a 

presente petição (ERC, Tribunal Constitucional, Sindicato dos Jornalistas e 

Assembleia da República), e na qual declarou que «“(…) sem recusar pagar, se assim 

for entendido pela tutela, suspendo o pagamento solicitado das Taxas de 2013 e 2014, 

no valor global de 816€, cujos avisos me enviaram no passado dia 11.1.2016, até que 

haja uma decisão sobre a minha Petição, sem deixar aqui expressa a minha mais 

veemente censura pelo facto da ERC juntar dois anos e, mesmo assim, com atraso”». 

 

III – Análise da Petição 

 

A Nota de Admissibilidade da petição refere, a propósito da análise da mesma, o 

seguinte: 

«1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se 

identificado o subscritor, estando também presentes os demais requisitos formais 

estabelecidos no artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LDP, Lei nº 43/90, 

de 10 de Agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto.  

2. Com eventual interesse para o objeto da petição, cumpre fazer referência à Lei n.º 

53/2005, de 8 de novembro, que cria a ERC - Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social, extinguindo a Alta Autoridade para a Comunicação Social, e 

ainda ao regime de taxas previsto no Decreto-Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 70/2009, de 31 de Março, retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 36/2009, de 28 de maio. O montante das taxas a pagar à ERC 

encontra-se estabelecido na Portaria n.º 136/2007, de 29 de Janeiro alterada pelo 

Decreto-Lei n.º 70/2009, de 31 de Março e pela Portaria n.º 785/2009, de 27 de Julho.  

3. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou nenhuma 

outra petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria, na presente 

Legislatura.  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5468684e54466b5a5755744e545a6b5a4330304e6d4e6a4c57466d596d4d745a6a63774e7a566a4d574d324e54526a4c6e426b5a673d3d&fich=e8a51dee-56dd-46cc-afbc-f7075c1c654c.pdf&Inline=true
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4. Dado que a petição cumpre os requisitos formais estabelecidos, entende-se que 

não se verificam razões para o seu indeferimento liminar - nos termos do artigo 12.º da 

Lei de Exercício do Direito de Petição – pelo que se propõe a admissão da petição. 

5. Assim, entende-se que a matéria peticionada pode inserir-se nas funções de 

fiscalização dos atos do Governo e da Administração por parte da Assembleia da 

República.». 

Atento o objeto da petição, parece relevante fazer nesta sede um enquadramento 

jurídico do problema colocado, bem assim como do acórdão do Tribunal Constitucional 

a este respeito. 

Acerca do regime de taxas da ERC e da missão da ERC, cuja extinção é requerida 

pelo peticionário, cabe chamar à liça, o artigo 39.º da Constituição, conforme a 

redação que lhe foi conferida pela sexta revisão constitucional, operada pela Lei 

Constitucional n.º 1/2004: 

«1. Cabe a uma entidade administrativa independente assegurar nos meios de 

comunicação social: 

a) O direito à informação e a liberdade de imprensa; 

b) A não concentração da titularidade dos meios de comunicação social; 

c) A independência perante o poder político e o poder económico; 

d) O respeito pelos direitos, liberdades e garantias pessoais; 

e) O respeito pelas normas reguladoras das atividades de comunicação social; 

f) A possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião; 

g) O exercício dos direitos de antena, de resposta e de réplica política. 

2. A lei define a composição, as competências, a organização e o funcionamento da 

entidade referida no número anterior, bem como o estatuto dos respetivos membros, 

designados pela Assembleia da República e por cooptação destes.» 

No cumprimento do disposto no artigo 39.º da Constituição, a Lei n.º 53/2005, de 8 de 

novembro, procedeu à extinção da Alta Autoridade para a Comunicação Social e à 
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criação da nova entidade administrativa independente – a ERC –, aprovando, em 

anexo ao referido diploma, os respetivos estatutos.  

Os Estatutos da ERC, no seu artigo 50.º, consagraram o quadro normativo sobre as 

receitas daquela entidade: 

«Constituem receitas da ERC: 

a) As verbas provenientes do Orçamento do Estado; 

b) As taxas e outras receitas a cobrar junto das entidades que prosseguem 

atividades no âmbito da comunicação social, a que se refere o artigo 6.º; 

c) As taxas e outras receitas cobradas no âmbito da atribuição de títulos 

habilitadores aos operadores de rádio e de televisão; 

d) O produto das coimas por si aplicadas e o produto das custas processuais 

cobradas em processos contra-ordenacionais; 

e) O produto das sanções pecuniárias compulsórias por si aplicadas pelo 

incumprimento de decisões individualizadas; 

f) O produto da aplicação de multas previstas em contratos celebrados com 

entidades públicas ou privadas; 

g) Quaisquer outras receitas, rendimentos ou valores que provenham da sua 

atividade ou que por lei ou contrato lhe venham a pertencer ou a ser atribuídos, 

bem como quaisquer subsídios ou outras formas de apoio financeiro; 

h) O produto da alienação de bens próprios e da constituição de direitos sobre 

eles; 

i) Os juros decorrentes de aplicações financeiras; 

j) O saldo de gerência do ano anterior.». 

Considera, a este propósito, o citado Acórdão do Tribunal Constitucional que «uma 

parcela significativa do orçamento da ERC é suportada por receitas próprias, como 

«taxas» a cobrar junto das entidades que prosseguem atividades no âmbito da 

comunicação social, produto de coimas, sanções pecuniárias compulsórias, multas ou 
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outras receitas provenientes do exercício da sua atividade, ou da alienação de bens, 

como forma de garantir a sua independência perante o poder político.». 

No que toca às taxas devidas como contrapartidas dos atos praticados pela ERC, o 

artigo 51.º dos Estatutos da ERC, estabelece o seguinte: 

«1. Os critérios da incidência, os requisitos de isenção e o valor das taxas devidas 

como contrapartida dos atos praticados pela ERC são definidos por decreto-lei, a 

publicar no prazo de 60 dias a contar da entrada em vigor da presente lei. 

2. As taxas referidas no número anterior devem ser fixadas de forma objetiva, 

transparente e proporcionada. 

3. De acordo com os critérios fixados no presente artigo, a regulamentação da 

incidência e do valor das taxas devidas como contrapartida dos atos praticados pela 

ERC é definida por portaria conjunta do Ministro das Finanças e do membro do 

Governo responsável pela comunicação social. 

4. As taxas devidas como contrapartida dos atos praticados pela ERC serão 

suportadas pelas entidades que prosseguem atividades de comunicação social, 

independentemente do meio de difusão utilizado, na proporção dos custos necessários 

à regulação das suas atividades. 

5. As taxas devidas como contrapartida dos atos praticados pela ERC são liquidadas 

semestralmente, em janeiro e julho, com exceção daquelas que sejam inferiores ao 

salário mínimo nacional, as quais são liquidadas anualmente em janeiro.». 

O regime de taxas da ERC foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 103/2006, de 7 de junho, 

e prevê, na alínea a) do n.º 3 do artigo 3.º a cobrança de um tributo, que aí se 

qualificou como taxa: 

«Artigo 3.º 

(Natureza e espécies de taxas da ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social) 

[…] 
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3. As taxas da ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social integram-se 

nas seguintes categorias: 

a) Taxa de regulação e supervisão; 

[…]». 

É, por sua vez, no artigo 4.º do mesmo diploma que se consagra os objetivos e o 

âmbito de incidência da taxa: 

«Artigo 4.º 

(Taxa de regulação e supervisão) 

1. Ao abrigo da alínea b) do artigo 50.º e do n.º 1 do artigo 51.º dos Estatutos da ERC 

– Entidade Reguladora para a Comunicação Social, aprovados pela Lei n.º 53/2005, 

de 8 de novembro, a taxa de regulação e supervisão visa remunerar os custos 

específicos incorridos pela ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social no 

exercício da sua atividade de regulação e supervisão contínua e prudencial. 

2. Estão sujeitas à taxa de regulação e supervisão todas as entidades que prossigam, 

sob jurisdição do Estado Português, atividades de comunicação social, sendo o 

quantitativo da taxa calculado em conformidade com a categoria em que se inserem e 

com a subcategoria de intensidade reguladora necessária.». 

No artigo 5.º, 6.º e 7.º do mesmo regime, encontra-se regulado as categorias e 

subcategorias da taxa de regulação e supervisão. 

A propósito da discussão sobre se o tributo cobrado pela ERC corresponde a uma 

taxa ou a um imposto, importa salientar a posição do Tribunal Constitucional: 

«Como resulta do disposto no artigo 4.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 103/2006, de 7 de 

junho, a «taxa» de regulação e supervisão é precisamente uma contribuição para o 

financiamento da ação quotidiana da ERC, a qual é exigida pela natureza da atividade 

desenvolvida pelos sujeitos passivos da taxa. São os custos do serviço de 

monitorização e acompanhamento contínuo e permanente de cada entidade que 

prossiga atividades de comunicação social, operando nesse mercado, em ordem a 

assegurar o cumprimento das competências que estão atribuídas à ERC, que esta 

taxa visa satisfazer». 
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E prossegue o Tribunal Constitucional, a este respeito: 

«Sendo a atividade desenvolvida por essas entidades a causa da necessidade da 

ERC ter que empreender ações de regulação e de supervisão contínuas, e 

beneficiando aquelas da vigilância no cumprimento das regras estabelecidas para o 

sector e da efetiva concorrência ao nível dos produtos oferecidos, entendeu-se que 

devem os seus agentes contribuir proporcionalmente para o financiamento dos custos 

dessas ações essenciais à existência de um mercado plural. Foi esta a filosofia que 

presidiu à criação desta «taxa».». 

O Tribunal Constitucional resolve a qualificação do tributo em análise, considerando 

por fim que: 

«Não estamos, pois, no seu aspeto dominante, perante uma participação nos gastos 

gerais da comunidade, em cumprimento de um dever fundamental de cidadania, nem 

perante a retribuição de um serviço concretamente prestado por uma entidade pública 

ao sujeito passivo, pelo que a referida “taxa” não se pode qualificar nem como 

imposto, nem como uma verdadeira taxa, sendo tais tributos antes qualificáveis como 

contribuições, incluídas na designação genérica dos tributos parafiscais». 

Pronunciando-se sobre se Constituição exige que a previsão da taxa conste de lei 

aprovada pela Assembleia da República, o Tribunal Constitucional conclui pelo 

seguinte: 

«[…] Relativamente à «taxa de regulação e supervisão» criada pelos artigos 3.º, n.º 3, 

a), e 4.º do Regime de Taxas da ERC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 103/2006, de 7 

de junho, as dúvidas resultantes da falta de aprovação pela Assembleia da República 

de um regime geral «das contribuições financeiras a favor de entidades públicas» não 

têm razão de existir, perante a normação primária relativa a esta «taxa», constante 

dos Estatutos da ERC, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro.». 

E prossegue, o mesmo Tribunal, dizendo que «a Assembleia da República, permitiu a 

cobrança de taxas e outras receitas… junto das entidades que prosseguem atividades 

no âmbito da comunicação social [artigo 50.º, b)], determinando os critérios de 

incidência, os requisitos de isenção e o valor das taxas devidas como contrapartida 

dos atos praticados pela ERC fossem definidos por decreto-lei (artigo 51.º, n.º 1).». 
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Para o Tribunal Constitucional, apesar da «equivocidade» da referência a taxas como 

contrapartida dos atos praticados pela ERC, «verifica-se que esta previsão tem um 

sentido amplo, abrangendo as contribuições financeiras que podem ser cobradas pela 

atividade corrente de regulação e supervisão exercida pela ERC, conforme resulta do 

disposto no n.º 4, do mesmo artigo 51.º, dos Estatutos da ERC». 

O Tribunal Constitucional entende que o n.º 4 do artigo 51.º dos Estatutos da ERC, 

aprovados por Lei da Assembleia da República, aponta como «critério de referência da 

determinação do montante destas taxas os custos da ERC no exercício da sua ação 

corrente de regulação das atividades de comunicação social», pelo que «não oferece 

dúvidas que o disposto quanto a «taxas» nos artigos 50.º e 51.º, dos Estatutos da 

ERC, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro, abrange a «taxa de 

regulação» que veio a ser prevista no artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 103/2006, de 7 de 

junho». 

O Tribunal Constitucional entendeu que a Assembleia da República ao enunciar no n.º 

2, 4 e 5 do artigo 51.º dos Estatutos da ERC as «regras gerais que devem presidir à 

criação das referidas taxas» também «determinou a sua incidência, o âmbito dos seus 

jeitos passivos, o critério para a fixação do seu valor e até os prazos para o seu 

pagamento». 

Para o Tribunal Constitucional a intervenção parlamentar e o conteúdo normativo que 

lhe foi dado «é suficiente para, relativamente a esta concreta taxa, se considerarem 

atingidos os objetivos constitucionais visados com exigência de um regime geral das 

contribuições financeiras a favor de entidades públicas». 

E, concluindo, o Tribunal Constitucional entendeu verificar-se que «os representantes 

diretos do povo tiveram intervenção na definição dos princípios e das regras 

elementares respeitantes aos elementos essenciais da taxa de regulação e supervisão 

a favor da ERC, prevista nos artigos 3.º, n.º 3, a), e 4.º, do Decreto-Lei n.º 103/2006, 

de 7 de junho, pelo que, sendo esta uma “contribuição financeira a favor de entidade 

pública”, a sua consagração em decreto-lei não fere a exigência de reserva de lei 

formal imposta no artigo 165.º, n.º 1, i), da C.R.P., não sofrendo as normas aí contidas 

de inconstitucionalidade orgânica». 
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IV – Diligências efetuadas pela Comissão   

a) Pedidos de informação 

Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 4 e 5 do artigo 20.º e do artigo 23.º, 

ambos da Lei de Exercício do Direito de Petição (doravante LDP), foi solicitado à 

Entidade Reguladora para a Comunicação Social, à Associação Portuguesa de 

Imprensa e à Direção do Sindicato dos Jornalistas que, querendo, tomassem posição 

sobre a matéria constante da petição.  

Na sequência do pedido de informação dirigido pela Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto, respondeu a Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social, a Associação Portuguesa de Imprensa e a Direção do Sindicato 

dos Jornalistas, cujas posições podem ser encontradas no processo da petição.  

 

b) Audição do peticionário  

Procedeu-se à audição do peticionário, Arthur Ligne, no dia 17 de maio de 2016. 

Na audição anteriormente mencionada estiveram presentes, além do Deputado relator, 

Norberto Patinho (PS), os Deputados António Cardoso (PS), Ana Passos (PS), Carla 

Sousa (PS), Luís Graça (PS), Paulo Rios de Oliveira (PSD) e Sara Madruga da Costa 

(PSD). 

Da audição do peticionário se produziu a respetiva ata, elaborada pelos serviços da 

Comissão, onde consta o seguinte: 

«O Senhor Deputado Norberto Patinho (PS e relator da Petição) dirigiu as boas-vindas 

ao Senhor Arthur Ligne e felicitou-o pela iniciativa de apresentação da petição e ainda 

pela sua longa carreira no jornalismo. Passou-lhe, de seguida, a palavra, para expor 

ou aprofundar o objeto da Petição e os fundamentos que justificaram a sua entrega. 

O Senhor Arthur Ligne fez uma breve referência ao seu percurso profissional e, 

relativamente às questões suscitadas na Petição, mencionou, em síntese, o seguinte: 

 Discorda do pagamento da taxa de regulação e supervisão da Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social (ERC), por entender que não se deve 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764e6a4e684d3249344d5455744d7a637a595330304e5442694c5468684d7a45744e54646c4d54597a595441305a5745784c6e426b5a673d3d&fich=63a3b815-373a-450b-8a31-57e163a04ea1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5459355a6a51304d575974597a4a6a4e7930304f546c6d4c5467354e574d74595455354e7a63354d32466a596a45304c6e426b5a673d3d&fich=e69f441f-c2c7-499f-895c-a597793acb14.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5459355a6a51304d575974597a4a6a4e7930304f546c6d4c5467354e574d74595455354e7a63354d32466a596a45304c6e426b5a673d3d&fich=e69f441f-c2c7-499f-895c-a597793acb14.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764e3255794e6a466b5a44597459545530597930304d5446694c546c6d5a474574595467325a6d526a4d6a566b5a47466d4c6e426b5a673d3d&fich=7e261dd6-a54c-411b-9fda-a86fdc25ddaf.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d54597a4d474d785954517459544d7a597930305a47466d4c546c6b4e4449744d6d466c5a4467774d444d344e3251344c6c424552673d3d&fich=1630c1a4-a33c-4daf-9d42-2aed800387d8.PDF&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d54597a4d474d785954517459544d7a597930305a47466d4c546c6b4e4449744d6d466c5a4467774d444d344e3251344c6c424552673d3d&fich=1630c1a4-a33c-4daf-9d42-2aed800387d8.PDF&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d6d52694e7a466d597a67745a474d7a4f5330305a444e684c574931595467744e6d55355a4745784e54426a595459794c6c424552673d3d&fich=2db71fc8-dc39-4d3a-b5a8-6e9da150ca62.PDF&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d44526a4f4467775a474d745a4459794d5330304d7a41324c546c684f4441744d7a41345a6a4a684e6d59324e7a67304c6c424552673d3d&fich=04c880dc-d621-4306-9a80-308f2a6f6784.PDF&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d44526a4f4467775a474d745a4459794d5330304d7a41324c546c684f4441744d7a41345a6a4a684e6d59324e7a67304c6c424552673d3d&fich=04c880dc-d621-4306-9a80-308f2a6f6784.PDF&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12746
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pagar uma taxa enquanto leitor e editor e tendo em conta que a mesma não 

corresponde a qualquer contrapartida individualizável; 

 Considera inaceitável que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social 

emita avisos de pagamento com dois anos de atraso, esclarecendo que 

recebeu em janeiro de 2016 o pedido de pagamento das taxas referentes a 

2013 e 2014; 

 Defende que, no caso de se optar por manter a ERC, deverá prever-se uma 

discriminação positiva, isentando os jornais regionais do pagamento de taxa; 

 Refere que, embora a ERC não contemple a figura de jornais regionais locais, 

a verdade é que a “Gazeta de Lagoa” publica apenas material relativo a Lagoa, 

pelo que deve ser considerado um jornal regional local; 

 Não compreende as razões da existência da ERC, tendo em conta que as 

dificuldades de esclarecimento sobre matérias diversas têm-se adensado 

desde a sua constituição e uma vez que não regula a atividade e não 

responde, muitas vezes, aos pedidos de informação que lhe são dirigidos. 

Intervieram, de seguida, os Senhores Deputados Sara Madruga da Costa (PSD), Carla 

Sousa (PS), António Cardoso (PS) e Norberto Patinho (PS e relator da Petição), que 

agradeceram a exposição e colocaram algumas questões. 

Em resposta, o Senhor Arthur Ligne afirmou que a Petição traduz o pensamento de 

centenas de órgãos de comunicação social e lembrou que a Assembleia da República 

tem o poder de alterar a deliberação do Tribunal Constitucional. 

Sublinhou ainda as dificuldades com que se debatem hoje os órgãos de comunicação 

social, frisando que existiam, há poucos anos, 36 jornais no Algarve, sendo que 

existem, atualmente, apenas oito ou nove. Ainda relativamente às dificuldades 

sentidas, afirmou que a lei não está a ser cumprida, no que respeita à publicação de 

editais de usucapião, que está a ser efetuada em jornais fora da área geográfica, 

impedindo eventuais interessados de contestar, sem que haja qualquer fiscalização. 

Terminou, reafirmando a importância de se distinguir jornais regionais de jornais locais 

e manifestando a sua oposição em relação ao valor pago pelos jornais de pequena 
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dimensão, considerando que são os órgãos mais importantes para as comunidades 

locais.». 

 

V – Opinião do Relator 

 

Sendo a opinião do relator de «emissão facultativa», e nesta sede, não tomando 

posição acerca da petição em apreço, entende, ainda assim, referir a pertinência do 

assunto que o peticionário leva ao conhecimento da Assembleia da República, bem 

como a importância significativa que têm os órgãos de comunicação social, em 

particular, os de âmbito local e regional, na difusão da informação e da cultura do 

povo, enquanto instrumentos essenciais para a ligação das comunidades. 

 

VI – Conclusões e Parecer 

Face ao exposto, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto emite 

o seguinte parecer: 

1. O objeto da petição está clarificado no conteúdo da mesma e na audição 

realizada, encontrando-se aquele especificado e revela-se estar devidamente 

identificado o peticionário. Nestes termos, consideram-se preenchidos os 

demais requisitos formais e de tramitação definidos no artigo 9.º da LDP. 

 

2. Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LDP, devido ao número de 

subscritores – 1 subscritor – não é obrigatória a apreciação da petição em 

Plenário; 

 

3. O presente Relatório deverá ser remetido ao Senhor Presidente da Assembleia 

da República, nos termos do n.º 8 do artigo 17.º da LDP; 

 

4. Deverá a Comissão remeter cópia da Petição e deste Relatório aos Grupos 

Parlamentares, à Entidade Reguladora para a Comunicação Social, à 
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Associação Portuguesa de Imprensa, à Direção do Sindicato dos Jornalistas e 

ao Senhor Ministro da Cultura. 

 

Palácio de S. Bento, 31 de maio de 2016. 

 

O Deputado Relator, 

 

(Norberto Patinho) 

A Presidente da Comissão, 

 

(Edite Estrela) 
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Petição n.º 67/XIII/1.ª 

Autor do Parecer: 

Norberto Patinho (PS) 

N.º de assinaturas: 1 

Assunto: Pela extinção da taxa de regulação e supervisão para a comunicação 

social e da Entidade Reguladora para a Comunicação Social 

 

1.º Peticionário: Artur Manuel de Jesus Linha (nome profissional Arthur Ligne)  

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12746
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I – Nota Prévia  

 

A Petição n.º 67/XIII/1.ª, subscrita por Artur Manuel de Jesus Linha, com o nome 

profissional de Arthur Ligne, com 1 assinatura, foi recebida através do sistema de 

petições on-line, deu entrada na Assembleia da República em 29 de fevereiro de 2016, 

tendo baixado à Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto, para apreciação, em 7 de março de 2016, por despacho do Senhor Vice-

Presidente da Assembleia da República, Deputado Matos Correia.  

Na reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto, de 29 de março de 2016, após apreciação da respetiva nota de 

admissibilidade, a Petição foi definitivamente admitida e nomeado como relator o 

deputado signatário do presente relatório. 

A 17 de maio de 2016, foi realizada a audição do peticionário, tendo sido especificados 

os motivos da apresentação da petição à Assembleia da República. 

Paralelamente, relativamente ao conteúdo da petição, houve diligências com vista à 

pronúncia por parte da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, da 

Associação Portuguesa de Imprensa e do Sindicato dos Jornalistas. 

 

II – Objeto da Petição  

 

O peticionário vem junto da Assembleia da República «solicitar a extinção da taxa de 

regulação e supervisão para a comunicação social e da Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERC)». 

O peticionário é diretor e editor do semanário «Gazeta de Lagoa» e, de acordo com a 

Nota de Admissibilidade, considera «ilegal a taxa de regulação e supervisão, 

entendendo que não constitui sua obrigação pagar a atividade e os salários dos 

funcionários e reguladores de uma instituição, cuja legitimidade entende que deve ser 

posta em causa». 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5468684e54466b5a5755744e545a6b5a4330304e6d4e6a4c57466d596d4d745a6a63774e7a566a4d574d324e54526a4c6e426b5a673d3d&fich=e8a51dee-56dd-46cc-afbc-f7075c1c654c.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5468684e54466b5a5755744e545a6b5a4330304e6d4e6a4c57466d596d4d745a6a63774e7a566a4d574d324e54526a4c6e426b5a673d3d&fich=e8a51dee-56dd-46cc-afbc-f7075c1c654c.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764e6a4e684d3249344d5455744d7a637a595330304e5442694c5468684d7a45744e54646c4d54597a595441305a5745784c6e426b5a673d3d&fich=63a3b815-373a-450b-8a31-57e163a04ea1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5459355a6a51304d575974597a4a6a4e7930304f546c6d4c5467354e574d74595455354e7a63354d32466a596a45304c6e426b5a673d3d&fich=e69f441f-c2c7-499f-895c-a597793acb14.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d44526a4f4467775a474d745a4459794d5330304d7a41324c546c684f4441744d7a41345a6a4a684e6d59324e7a67304c6c424552673d3d&fich=04c880dc-d621-4306-9a80-308f2a6f6784.PDF&Inline=true
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Em abono da sua pretensão o peticionário refere que «à taxa de regulação e 

supervisão não corresponde qualquer contrapartida individualizável, sendo 

materialmente um imposto, criado sem a indispensável autorização legislativa 

concedida ao Governo». 

Neste contexto, o peticionário chama à colação o Acórdão do Tribunal Constitucional 

n.º 365/2008, acerca do Processo n.º 22/2008, de 2 de julho de 2008, publicado no 

Diário da República, 2.ª Série, n.º 155, de 12 de agosto, na sequência de um recurso 

apresentado pela recorrente ATLÂNTIRÁDIO - Sociedade de Radiodifusão, Lda., 

relacionada com a taxa de regulação e supervisão, em que a recorrente alegou que 

«para que um tributo seja qualificado como taxa é necessário que pela mesma haja 

uma contra-prestação específica individual ou individualizável»; 

Segundo a nota de admissibilidade, o peticionário questiona ainda o «facto de a ERC 

emitir avisos de pagamento de uma taxa com um atraso de 2/3 anos e referentes a 

mais do que 1 ano» e que em janeiro recebeu «duas notificações da ERC para 

liquidação da taxa de regulação e supervisão, no valor de 408,00€/ano/cada (2013 e 

2014), o que totaliza 816,00€ referentes aos jornais «Gazeta de Lagoa» e «Voz de 

Silves» (já extinto em 2014)». 

O peticionário entende que os órgãos de imprensa escrita, nomeadamente os de 

caráter regional, «não precisam da tutela da ERC», considerando, ainda, que a sua 

«existência, direitos, liberdades e garantias estão previstos nos artigos 38.º e 39.º da 

Constituição da República» e que «todas as querelas envolvendo a Comunicação 

Social podem e devem ser resolvidas particularmente ou nos tribunais – sendo os 

mais vulgares – os chamados crimes de abuso de liberdade de imprensa – estão 

previstos e são punidos, entre outros, nos termos dos artigos n.º 180.º e seguintes do 

Código Penal Português (Crimes contra a honra), salvaguardada que está a dispensa 

de pena prevista no Art.º 186.º do mesmo Código». 

Em resumo e de acordo com o mencionado na nota de admissibilidade, o peticionário 

solicita a intervenção da Assembleia da República para que «delibere no sentido da 

extinção da taxa de regulação e supervisão para todos os órgãos de comunicação 

social (escrita, online, rádio e televisão) ou, em alternativa, a isenção total do 

pagamento da taxa pelos órgãos de comunicação social regionais e locais, como 

apoio e incentivo à atividade de comunicação», requerendo, ainda, a extinção da ERC, 

por julgar que «não tem razão de existir». 

https://dre.pt/application/file/a/1241416
https://dre.pt/application/file/a/1241416
https://dre.pt/application/file/a/1241416
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Conforme indicado na nota de admissibilidade, é de referir, nesta sede, que o 

peticionário deu, posteriormente, conhecimento à Comissão de uma comunicação que 

dirigiu ao Presidente da ERC, informando das várias entidades a quem dirigiu a 

presente petição (ERC, Tribunal Constitucional, Sindicato dos Jornalistas e 

Assembleia da República), e na qual declarou que «“(…) sem recusar pagar, se assim 

for entendido pela tutela, suspendo o pagamento solicitado das Taxas de 2013 e 2014, 

no valor global de 816€, cujos avisos me enviaram no passado dia 11.1.2016, até que 

haja uma decisão sobre a minha Petição, sem deixar aqui expressa a minha mais 

veemente censura pelo facto da ERC juntar dois anos e, mesmo assim, com atraso”». 

 

III – Análise da Petição 

 

A Nota de Admissibilidade da petição refere, a propósito da análise da mesma, o 

seguinte: 

«1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se 

identificado o subscritor, estando também presentes os demais requisitos formais 

estabelecidos no artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LDP, Lei nº 43/90, 

de 10 de Agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto.  

2. Com eventual interesse para o objeto da petição, cumpre fazer referência à Lei n.º 

53/2005, de 8 de novembro, que cria a ERC - Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social, extinguindo a Alta Autoridade para a Comunicação Social, e 

ainda ao regime de taxas previsto no Decreto-Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 70/2009, de 31 de Março, retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 36/2009, de 28 de maio. O montante das taxas a pagar à ERC 

encontra-se estabelecido na Portaria n.º 136/2007, de 29 de Janeiro alterada pelo 

Decreto-Lei n.º 70/2009, de 31 de Março e pela Portaria n.º 785/2009, de 27 de Julho.  

3. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou nenhuma 

outra petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria, na presente 

Legislatura.  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5468684e54466b5a5755744e545a6b5a4330304e6d4e6a4c57466d596d4d745a6a63774e7a566a4d574d324e54526a4c6e426b5a673d3d&fich=e8a51dee-56dd-46cc-afbc-f7075c1c654c.pdf&Inline=true
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4. Dado que a petição cumpre os requisitos formais estabelecidos, entende-se que 

não se verificam razões para o seu indeferimento liminar - nos termos do artigo 12.º da 

Lei de Exercício do Direito de Petição – pelo que se propõe a admissão da petição. 

5. Assim, entende-se que a matéria peticionada pode inserir-se nas funções de 

fiscalização dos atos do Governo e da Administração por parte da Assembleia da 

República.». 

Atento o objeto da petição, parece relevante fazer nesta sede um enquadramento 

jurídico do problema colocado, bem assim como do acórdão do Tribunal Constitucional 

a este respeito. 

Acerca do regime de taxas da ERC e da missão da ERC, cuja extinção é requerida 

pelo peticionário, cabe chamar à liça, o artigo 39.º da Constituição, conforme a 

redação que lhe foi conferida pela sexta revisão constitucional, operada pela Lei 

Constitucional n.º 1/2004: 

«1. Cabe a uma entidade administrativa independente assegurar nos meios de 

comunicação social: 

a) O direito à informação e a liberdade de imprensa; 

b) A não concentração da titularidade dos meios de comunicação social; 

c) A independência perante o poder político e o poder económico; 

d) O respeito pelos direitos, liberdades e garantias pessoais; 

e) O respeito pelas normas reguladoras das atividades de comunicação social; 

f) A possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião; 

g) O exercício dos direitos de antena, de resposta e de réplica política. 

2. A lei define a composição, as competências, a organização e o funcionamento da 

entidade referida no número anterior, bem como o estatuto dos respetivos membros, 

designados pela Assembleia da República e por cooptação destes.» 

No cumprimento do disposto no artigo 39.º da Constituição, a Lei n.º 53/2005, de 8 de 

novembro, procedeu à extinção da Alta Autoridade para a Comunicação Social e à 
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criação da nova entidade administrativa independente – a ERC –, aprovando, em 

anexo ao referido diploma, os respetivos estatutos.  

Os Estatutos da ERC, no seu artigo 50.º, consagraram o quadro normativo sobre as 

receitas daquela entidade: 

«Constituem receitas da ERC: 

a) As verbas provenientes do Orçamento do Estado; 

b) As taxas e outras receitas a cobrar junto das entidades que prosseguem 

atividades no âmbito da comunicação social, a que se refere o artigo 6.º; 

c) As taxas e outras receitas cobradas no âmbito da atribuição de títulos 

habilitadores aos operadores de rádio e de televisão; 

d) O produto das coimas por si aplicadas e o produto das custas processuais 

cobradas em processos contra-ordenacionais; 

e) O produto das sanções pecuniárias compulsórias por si aplicadas pelo 

incumprimento de decisões individualizadas; 

f) O produto da aplicação de multas previstas em contratos celebrados com 

entidades públicas ou privadas; 

g) Quaisquer outras receitas, rendimentos ou valores que provenham da sua 

atividade ou que por lei ou contrato lhe venham a pertencer ou a ser atribuídos, 

bem como quaisquer subsídios ou outras formas de apoio financeiro; 

h) O produto da alienação de bens próprios e da constituição de direitos sobre 

eles; 

i) Os juros decorrentes de aplicações financeiras; 

j) O saldo de gerência do ano anterior.». 

Considera, a este propósito, o citado Acórdão do Tribunal Constitucional que «uma 

parcela significativa do orçamento da ERC é suportada por receitas próprias, como 

«taxas» a cobrar junto das entidades que prosseguem atividades no âmbito da 

comunicação social, produto de coimas, sanções pecuniárias compulsórias, multas ou 
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outras receitas provenientes do exercício da sua atividade, ou da alienação de bens, 

como forma de garantir a sua independência perante o poder político.». 

No que toca às taxas devidas como contrapartidas dos atos praticados pela ERC, o 

artigo 51.º dos Estatutos da ERC, estabelece o seguinte: 

«1. Os critérios da incidência, os requisitos de isenção e o valor das taxas devidas 

como contrapartida dos atos praticados pela ERC são definidos por decreto-lei, a 

publicar no prazo de 60 dias a contar da entrada em vigor da presente lei. 

2. As taxas referidas no número anterior devem ser fixadas de forma objetiva, 

transparente e proporcionada. 

3. De acordo com os critérios fixados no presente artigo, a regulamentação da 

incidência e do valor das taxas devidas como contrapartida dos atos praticados pela 

ERC é definida por portaria conjunta do Ministro das Finanças e do membro do 

Governo responsável pela comunicação social. 

4. As taxas devidas como contrapartida dos atos praticados pela ERC serão 

suportadas pelas entidades que prosseguem atividades de comunicação social, 

independentemente do meio de difusão utilizado, na proporção dos custos necessários 

à regulação das suas atividades. 

5. As taxas devidas como contrapartida dos atos praticados pela ERC são liquidadas 

semestralmente, em janeiro e julho, com exceção daquelas que sejam inferiores ao 

salário mínimo nacional, as quais são liquidadas anualmente em janeiro.». 

O regime de taxas da ERC foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 103/2006, de 7 de junho, 

e prevê, na alínea a) do n.º 3 do artigo 3.º a cobrança de um tributo, que aí se 

qualificou como taxa: 

«Artigo 3.º 

(Natureza e espécies de taxas da ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social) 

[…] 
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3. As taxas da ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social integram-se 

nas seguintes categorias: 

a) Taxa de regulação e supervisão; 

[…]». 

É, por sua vez, no artigo 4.º do mesmo diploma que se consagra os objetivos e o 

âmbito de incidência da taxa: 

«Artigo 4.º 

(Taxa de regulação e supervisão) 

1. Ao abrigo da alínea b) do artigo 50.º e do n.º 1 do artigo 51.º dos Estatutos da ERC 

– Entidade Reguladora para a Comunicação Social, aprovados pela Lei n.º 53/2005, 

de 8 de novembro, a taxa de regulação e supervisão visa remunerar os custos 

específicos incorridos pela ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social no 

exercício da sua atividade de regulação e supervisão contínua e prudencial. 

2. Estão sujeitas à taxa de regulação e supervisão todas as entidades que prossigam, 

sob jurisdição do Estado Português, atividades de comunicação social, sendo o 

quantitativo da taxa calculado em conformidade com a categoria em que se inserem e 

com a subcategoria de intensidade reguladora necessária.». 

No artigo 5.º, 6.º e 7.º do mesmo regime, encontra-se regulado as categorias e 

subcategorias da taxa de regulação e supervisão. 

A propósito da discussão sobre se o tributo cobrado pela ERC corresponde a uma 

taxa ou a um imposto, importa salientar a posição do Tribunal Constitucional: 

«Como resulta do disposto no artigo 4.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 103/2006, de 7 de 

junho, a «taxa» de regulação e supervisão é precisamente uma contribuição para o 

financiamento da ação quotidiana da ERC, a qual é exigida pela natureza da atividade 

desenvolvida pelos sujeitos passivos da taxa. São os custos do serviço de 

monitorização e acompanhamento contínuo e permanente de cada entidade que 

prossiga atividades de comunicação social, operando nesse mercado, em ordem a 

assegurar o cumprimento das competências que estão atribuídas à ERC, que esta 

taxa visa satisfazer». 
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E prossegue o Tribunal Constitucional, a este respeito: 

«Sendo a atividade desenvolvida por essas entidades a causa da necessidade da 

ERC ter que empreender ações de regulação e de supervisão contínuas, e 

beneficiando aquelas da vigilância no cumprimento das regras estabelecidas para o 

sector e da efetiva concorrência ao nível dos produtos oferecidos, entendeu-se que 

devem os seus agentes contribuir proporcionalmente para o financiamento dos custos 

dessas ações essenciais à existência de um mercado plural. Foi esta a filosofia que 

presidiu à criação desta «taxa».». 

O Tribunal Constitucional resolve a qualificação do tributo em análise, considerando 

por fim que: 

«Não estamos, pois, no seu aspeto dominante, perante uma participação nos gastos 

gerais da comunidade, em cumprimento de um dever fundamental de cidadania, nem 

perante a retribuição de um serviço concretamente prestado por uma entidade pública 

ao sujeito passivo, pelo que a referida “taxa” não se pode qualificar nem como 

imposto, nem como uma verdadeira taxa, sendo tais tributos antes qualificáveis como 

contribuições, incluídas na designação genérica dos tributos parafiscais». 

Pronunciando-se sobre se Constituição exige que a previsão da taxa conste de lei 

aprovada pela Assembleia da República, o Tribunal Constitucional conclui pelo 

seguinte: 

«[…] Relativamente à «taxa de regulação e supervisão» criada pelos artigos 3.º, n.º 3, 

a), e 4.º do Regime de Taxas da ERC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 103/2006, de 7 

de junho, as dúvidas resultantes da falta de aprovação pela Assembleia da República 

de um regime geral «das contribuições financeiras a favor de entidades públicas» não 

têm razão de existir, perante a normação primária relativa a esta «taxa», constante 

dos Estatutos da ERC, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro.». 

E prossegue, o mesmo Tribunal, dizendo que «a Assembleia da República, permitiu a 

cobrança de taxas e outras receitas… junto das entidades que prosseguem atividades 

no âmbito da comunicação social [artigo 50.º, b)], determinando os critérios de 

incidência, os requisitos de isenção e o valor das taxas devidas como contrapartida 

dos atos praticados pela ERC fossem definidos por decreto-lei (artigo 51.º, n.º 1).». 
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Para o Tribunal Constitucional, apesar da «equivocidade» da referência a taxas como 

contrapartida dos atos praticados pela ERC, «verifica-se que esta previsão tem um 

sentido amplo, abrangendo as contribuições financeiras que podem ser cobradas pela 

atividade corrente de regulação e supervisão exercida pela ERC, conforme resulta do 

disposto no n.º 4, do mesmo artigo 51.º, dos Estatutos da ERC». 

O Tribunal Constitucional entende que o n.º 4 do artigo 51.º dos Estatutos da ERC, 

aprovados por Lei da Assembleia da República, aponta como «critério de referência da 

determinação do montante destas taxas os custos da ERC no exercício da sua ação 

corrente de regulação das atividades de comunicação social», pelo que «não oferece 

dúvidas que o disposto quanto a «taxas» nos artigos 50.º e 51.º, dos Estatutos da 

ERC, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro, abrange a «taxa de 

regulação» que veio a ser prevista no artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 103/2006, de 7 de 

junho». 

O Tribunal Constitucional entendeu que a Assembleia da República ao enunciar no n.º 

2, 4 e 5 do artigo 51.º dos Estatutos da ERC as «regras gerais que devem presidir à 

criação das referidas taxas» também «determinou a sua incidência, o âmbito dos seus 

jeitos passivos, o critério para a fixação do seu valor e até os prazos para o seu 

pagamento». 

Para o Tribunal Constitucional a intervenção parlamentar e o conteúdo normativo que 

lhe foi dado «é suficiente para, relativamente a esta concreta taxa, se considerarem 

atingidos os objetivos constitucionais visados com exigência de um regime geral das 

contribuições financeiras a favor de entidades públicas». 

E, concluindo, o Tribunal Constitucional entendeu verificar-se que «os representantes 

diretos do povo tiveram intervenção na definição dos princípios e das regras 

elementares respeitantes aos elementos essenciais da taxa de regulação e supervisão 

a favor da ERC, prevista nos artigos 3.º, n.º 3, a), e 4.º, do Decreto-Lei n.º 103/2006, 

de 7 de junho, pelo que, sendo esta uma “contribuição financeira a favor de entidade 

pública”, a sua consagração em decreto-lei não fere a exigência de reserva de lei 

formal imposta no artigo 165.º, n.º 1, i), da C.R.P., não sofrendo as normas aí contidas 

de inconstitucionalidade orgânica». 
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IV – Diligências efetuadas pela Comissão   

a) Pedidos de informação 

Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 4 e 5 do artigo 20.º e do artigo 23.º, 

ambos da Lei de Exercício do Direito de Petição (doravante LDP), foi solicitado à 

Entidade Reguladora para a Comunicação Social, à Associação Portuguesa de 

Imprensa e à Direção do Sindicato dos Jornalistas que, querendo, tomassem posição 

sobre a matéria constante da petição.  

Na sequência do pedido de informação dirigido pela Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto, respondeu a Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social, a Associação Portuguesa de Imprensa e a Direção do Sindicato 

dos Jornalistas, cujas posições podem ser encontradas no processo da petição.  

 

b) Audição do peticionário  

Procedeu-se à audição do peticionário, Arthur Ligne, no dia 17 de maio de 2016. 

Na audição anteriormente mencionada estiveram presentes, além do Deputado relator, 

Norberto Patinho (PS), os Deputados António Cardoso (PS), Ana Passos (PS), Carla 

Sousa (PS), Luís Graça (PS), Paulo Rios de Oliveira (PSD) e Sara Madruga da Costa 

(PSD). 

Da audição do peticionário se produziu a respetiva ata, elaborada pelos serviços da 

Comissão, onde consta o seguinte: 

«O Senhor Deputado Norberto Patinho (PS e relator da Petição) dirigiu as boas-vindas 

ao Senhor Arthur Ligne e felicitou-o pela iniciativa de apresentação da petição e ainda 

pela sua longa carreira no jornalismo. Passou-lhe, de seguida, a palavra, para expor 

ou aprofundar o objeto da Petição e os fundamentos que justificaram a sua entrega. 

O Senhor Arthur Ligne fez uma breve referência ao seu percurso profissional e, 

relativamente às questões suscitadas na Petição, mencionou, em síntese, o seguinte: 

 Discorda do pagamento da taxa de regulação e supervisão da Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social (ERC), por entender que não se deve 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764e6a4e684d3249344d5455744d7a637a595330304e5442694c5468684d7a45744e54646c4d54597a595441305a5745784c6e426b5a673d3d&fich=63a3b815-373a-450b-8a31-57e163a04ea1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5459355a6a51304d575974597a4a6a4e7930304f546c6d4c5467354e574d74595455354e7a63354d32466a596a45304c6e426b5a673d3d&fich=e69f441f-c2c7-499f-895c-a597793acb14.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5459355a6a51304d575974597a4a6a4e7930304f546c6d4c5467354e574d74595455354e7a63354d32466a596a45304c6e426b5a673d3d&fich=e69f441f-c2c7-499f-895c-a597793acb14.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764e3255794e6a466b5a44597459545530597930304d5446694c546c6d5a474574595467325a6d526a4d6a566b5a47466d4c6e426b5a673d3d&fich=7e261dd6-a54c-411b-9fda-a86fdc25ddaf.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d54597a4d474d785954517459544d7a597930305a47466d4c546c6b4e4449744d6d466c5a4467774d444d344e3251344c6c424552673d3d&fich=1630c1a4-a33c-4daf-9d42-2aed800387d8.PDF&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d54597a4d474d785954517459544d7a597930305a47466d4c546c6b4e4449744d6d466c5a4467774d444d344e3251344c6c424552673d3d&fich=1630c1a4-a33c-4daf-9d42-2aed800387d8.PDF&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d6d52694e7a466d597a67745a474d7a4f5330305a444e684c574931595467744e6d55355a4745784e54426a595459794c6c424552673d3d&fich=2db71fc8-dc39-4d3a-b5a8-6e9da150ca62.PDF&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d44526a4f4467775a474d745a4459794d5330304d7a41324c546c684f4441744d7a41345a6a4a684e6d59324e7a67304c6c424552673d3d&fich=04c880dc-d621-4306-9a80-308f2a6f6784.PDF&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d44526a4f4467775a474d745a4459794d5330304d7a41324c546c684f4441744d7a41345a6a4a684e6d59324e7a67304c6c424552673d3d&fich=04c880dc-d621-4306-9a80-308f2a6f6784.PDF&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12746
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pagar uma taxa enquanto leitor e editor e tendo em conta que a mesma não 

corresponde a qualquer contrapartida individualizável; 

 Considera inaceitável que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social 

emita avisos de pagamento com dois anos de atraso, esclarecendo que 

recebeu em janeiro de 2016 o pedido de pagamento das taxas referentes a 

2013 e 2014; 

 Defende que, no caso de se optar por manter a ERC, deverá prever-se uma 

discriminação positiva, isentando os jornais regionais do pagamento de taxa; 

 Refere que, embora a ERC não contemple a figura de jornais regionais locais, 

a verdade é que a “Gazeta de Lagoa” publica apenas material relativo a Lagoa, 

pelo que deve ser considerado um jornal regional local; 

 Não compreende as razões da existência da ERC, tendo em conta que as 

dificuldades de esclarecimento sobre matérias diversas têm-se adensado 

desde a sua constituição e uma vez que não regula a atividade e não 

responde, muitas vezes, aos pedidos de informação que lhe são dirigidos. 

Intervieram, de seguida, os Senhores Deputados Sara Madruga da Costa (PSD), Carla 

Sousa (PS), António Cardoso (PS) e Norberto Patinho (PS e relator da Petição), que 

agradeceram a exposição e colocaram algumas questões. 

Em resposta, o Senhor Arthur Ligne afirmou que a Petição traduz o pensamento de 

centenas de órgãos de comunicação social e lembrou que a Assembleia da República 

tem o poder de alterar a deliberação do Tribunal Constitucional. 

Sublinhou ainda as dificuldades com que se debatem hoje os órgãos de comunicação 

social, frisando que existiam, há poucos anos, 36 jornais no Algarve, sendo que 

existem, atualmente, apenas oito ou nove. Ainda relativamente às dificuldades 

sentidas, afirmou que a lei não está a ser cumprida, no que respeita à publicação de 

editais de usucapião, que está a ser efetuada em jornais fora da área geográfica, 

impedindo eventuais interessados de contestar, sem que haja qualquer fiscalização. 

Terminou, reafirmando a importância de se distinguir jornais regionais de jornais locais 

e manifestando a sua oposição em relação ao valor pago pelos jornais de pequena 
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dimensão, considerando que são os órgãos mais importantes para as comunidades 

locais.». 

 

V – Opinião do Relator 

 

Sendo a opinião do relator de «emissão facultativa», e nesta sede, não tomando 

posição acerca da petição em apreço, entende, ainda assim, referir a pertinência do 

assunto que o peticionário leva ao conhecimento da Assembleia da República, bem 

como a importância significativa que têm os órgãos de comunicação social, em 

particular, os de âmbito local e regional, na difusão da informação e da cultura do 

povo, enquanto instrumentos essenciais para a ligação das comunidades. 

 

VI – Conclusões e Parecer 

Face ao exposto, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto emite 

o seguinte parecer: 

1. O objeto da petição está clarificado no conteúdo da mesma e na audição 

realizada, encontrando-se aquele especificado e revela-se estar devidamente 

identificado o peticionário. Nestes termos, consideram-se preenchidos os 

demais requisitos formais e de tramitação definidos no artigo 9.º da LDP. 

 

2. Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LDP, devido ao número de 

subscritores – 1 subscritor – não é obrigatória a apreciação da petição em 

Plenário; 

 

3. O presente Relatório deverá ser remetido ao Senhor Presidente da Assembleia 

da República, nos termos do n.º 8 do artigo 17.º da LDP; 

 

4. Deverá a Comissão remeter cópia da Petição e deste Relatório aos Grupos 

Parlamentares, à Entidade Reguladora para a Comunicação Social, à 



 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 
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Associação Portuguesa de Imprensa, à Direção do Sindicato dos Jornalistas e 

ao Senhor Ministro da Cultura. 

 

Palácio de S. Bento, 31 de maio de 2016. 

 

O Deputado Relator, 

 

(Norberto Patinho) 

A Presidente da Comissão, 

 

(Edite Estrela) 
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