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Assunto: Incentivos do Estado à comunicação social

Destinatário: Min. do Planeamento e das Infraestruturas

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando:
O historial de atrasos no pagamento dos incentivos à comunicação social, com pagamentos
pendentes respeitantes aos incentivos de 2015;
Que a publicação da alteração de competência apenas ocorreu a 10 de Março de 2017, e até
essa altura os pagamentos ficaram todos suspensos por falta de competência de ambas as
entidades envolvidas;
Atendendo ao processo, ainda não concluído, de 2016, as CCDR decidiram não abrir ainda
candidaturas aos incentivos para 2017, cujos prazos de candidaturas deveriam ter decorrido
durante o mês de Março, sem que tenha sido prestado qualquer esclarecimento aos órgãos de
comunicação social sobre os prazos alternativos para apresentação de candidaturas;
S. Ex.a o Senhor Ministro da Cultura, em audição parlamentar e em resposta ao CDS, afirmou
que já tinha assinado o diploma e que falava o assentimento do Ministério das Finanças e do
Ministério do Planeamento e Infraestruturas;

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro
do Planeamento e das Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e
fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:
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1. Que procedimentos governamentais estão em falta para a atribuição dos incentivos de
2016?
2. Foi colocada às CCDR a hipótese de realizar uma atribuição conjunta de 2016 e 2017?
Quais foram as respostas?
3. Tendo o processo de 2016 já tramitado a escolha dos órgãos de comunicação social
destinados a receber incentivos, a possibilidade de atribuição de incentivos relativa aos
dois anos implica refazer todo o processo de candidaturas, incluído as de 2016?
4. Quando serão abertas as candidaturas relativas a 2017?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 11 de Maio de 2017
Deputado(a)s
VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)
JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)
ANA RITA BESSA(CDS-PP)
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