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Audição Parlamentar 
25 de maio de 2021 

 
 
 

Cumprimento a Senhora Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação, 

Deputada Ana Paula Vitorino, e as Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

 

1. Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Global 

Notícias – Media Group S.A., (GMG), cargo que assumi em 17 de Fevereiro de 2021, e 

também de Presidente da Comissão Executiva, desde 06 de Abril passado, venho 

manifestar o meu mais profundo empenho em colaborar com a Casa da Democracia e 

contribuir para o esclarecimento das preocupações manifestadas e que justificaram 

esta audição parlamentar. 

Senhores Deputados, não ignoro que a Assembleia da República tem estado 

atenta à realidade da Comunicação Social e é por isso conhecedora do que se passa 

no sector e, por essa via, também da situação da Globalmedia, que não é uma ilha 

isolada dessa mesma realidade. 

  

2. À complexa e difícil realidade do setor, juntou-se um surto pandémico de 

proporções inimagináveis. Com efeito, a prolongada crise sanitária e as 

consequências resultantes das medidas de contenção lançadas no âmbito de 

sucessivos estados de emergência afetaram e agudizaram, gravemente, todo o 

mercado dos media: os sinais mais visíveis são uma drástica e dramática redução das  
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receitas, provocada por uma massiva contração do investimento publicitário e por 

uma violenta quebra na circulação de jornais e revistas, face ao confinamento 

generalizado dos portugueses.  

 

3. O Grupo Bel, Grupo empresarial português, com sede em Portugal, iniciou, 

através de uma sociedade sua participada, a partir de finais de Setembro do ano 

passado, o processo de entrada no capital social da Global Notícias – Media Group.  

O Grupo Bel, já estando presente no mercado dos media, acredita na 

transformação digital da economia, sendo os media uma plataforma estratégica. 

Deste modo, foi  tomada a decisão de entrar no capital da GMG porque 

consideramos ter o “Know – How” e instrumentos de gestão necessários para 

recuperar um dos mais importantes grupos de comunicação social portugueses, 

mantendo a excelência dos seus produtos e marcas. 

O processo de recuperação, em pleno período de pandemia, num Grupo com a 

dimensão da GMG, que viveu graves problemas ao longo da sua história, é lento e 

penoso para todos os seus intervenientes, mas é um desafio que está a ser vencido 

com importantes vitórias rumo à sua estabilização e consequente crescimento, para o 

bem dos seus trabalhadores, acionistas e setor da Comunicação Social. 
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4. Foi dito que a Globalmedia recebeu um apoio do Estado de 1 milhão de 

euros.  

Vejamos:  

Para além da iniciativa de antecipação de compra de escassas campanhas 

publicitárias do Estado ter beneficiado, sobretudo, quem menos foi afetado pela 

pandemia – as televisões –, tratou-se de um valor irrisório face à receita perdida 

durante  

a pandemia, não dando sequer suporte a um vigésimo das perdas de receita durante 

esse período que ainda estamos a atravessar. Ainda com a agravante de, num 

período crítico de tesouraria, a empresa ter que suportar o IVA das faturas e esperar 

por um pagamento que tardou. 

 É curioso, Senhores Deputados, que antes da Pandemia já a ERC num estudo 

sobre a “Desinformação” falava na necessidade de existirem “medidas de apoio aos 

órgãos da comunicação social e ao jornalismo independente”. 

  

5. Cabe às Senhoras e Senhores Deputados, que partilham connosco os 

valores democráticos e defendem um jornalismo independente e plural, um pilar da 

democracia, ajudar a criar as condições para este exercício. O próprio Sindicato dos 

Jornalistas sublinha as consequências que a grave crise de financiamento do setor 

virá a acarretar para a saúde da democracia portuguesa e lamenta que tenha sido o  
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único que não foi abrangido por “qualquer tipo de ajuda extraordinária desde o início 

da pandemia” 

 

6. E, como se tudo o resto não bastasse, o trabalho dos media é alvo de uma 

inqualificável pirataria. Proliferam hoje grupos de “WhatsApp” ou “Telegram” com os 

nossos jornais e revistas, grupos com dezenas de milhares de cúmplices de um roubo 

que representa uma perda de receita incalculável para o setor da comunicação 

social. 

  

Por tudo isto, permitam-me que me dirija a V.Ex.as, nesta “Casa da 

Democracia”,  apelando à Vossa redobrada atenção para toda a problemática vivida 

por este Setor da Comunicação Social, tão importante na defesa da Nossa 

Democracia.  

 

Muito Obrigado pela Vossa Atenção. 

 

Lisboa, 25 de Maio de 2021 

O Presidente do Conselho de Administração, 

 

 

 


